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Р итам болних одлазака очито је успостављен и у 
овом изглобљеном времену, добу без реда и по-
ретка, делује као једини систем који беспрекорно 

и неумитно функционише. Напустио нас је знаменити 
редитељ Дејан Мијач, али и пре њега, и сада, док испи-
сујем ове редове, као последњи прилог друге свеске у 
2022, па и до момента кад, поштовани читаоци, буде-
те листали овај часопис, тај низ одлазака без поздра-
ва може бити још дужи. Толико дуг, непрегледан, да 
нећемо успети ни да поменемо све наше драге. Огре-
шићемо се о њих, као што смо се огрешили о многе, 
али не намерно, већ због сулудог ритма који претиче 
и само време, једину категорију која је константна у 
неумитном проласку. 

Да, време пролази, старимо и одлазимо, кон-
статовао је Душко Радовић, а онда додао језовити део 
претходне тријаде: Најпре смо изгубили четвртог за 
покер, па трећег за преферанс, па другог за домине и 
таблић. Остали смо сами и сада отварамо пасијанс да 
видимо шта ће бити са нама.

Наравно, отићићемо и ми, али док се то не дого-
ди, вреди се потрудити да урадимо све што можемо у 
домену онога што смо одабрали да буде наш свет ин-
тересовања и ангажовања.

У том контексту могу да кажем – пред вама је још 
један број часописа Сцена, и уобичајен и посебан, и то 
га издваја, али и обележава, надајући се да у очеки-
ваном желите да пронађете новум, лепоту и интригу. 
Наше Уредништво у свом избору, у идејном дискурсу, 
оредељењу, управо размишља на такав начин. 

Због тога и овај уводник исписујем без посебних 
навода и истицања рубрика и аутора, без обзира што 
смо спремни за 67. Стеријино позорје и што имамо 
актуелност у рубрици Сценски дизајн, јер верујем да 
публика која очекује Сцену, жели у сталним рубрикама 
да нађе инвентивност и другачија размишљања, поле-
мички тон и јасноћу формулација.

Сигиран сам да смо и овај пут успели.

УЗ НОВИ БРОЈ



Педро Виљора (Pedro Víllora)

Савремени светски драматичари

Педро Виљора



Ш пански аутор (Ла Рода, 1968). Дипломирао 
је Савремене уметности на факултету Ком-
плутенсе у Мадриду, потом Режију у школи 

Драмске уметности у Мадриду и Теорију књижев-
ности и компаративну књижевност на Универзитету 
у Ваљадолиду. Професор је теорије књижевности и 
теорије театра. Написао је дела о тероризму Елек-
тра у шуми Ома, драме о избеглицама Ауто неви-
них и Дантеов свет, драму о сексуалном иденти-
тету Пољуби ме мушкарчино, драме о породичним 
односима Иста прича и Вољени мој, књижевне ми-
тове Рецитатор Сид и Лир/Корделија или персијске 
ствари, драму о моћи и женама Богаташице, као 
и драму о интими уметника Марија Калас, сопран 
и Лана. Поред тога, адаптирао је текстове Емилије 
Пардо Басан, Переса Галдоса, Гомеса де ла Серне, 
Ибзена, Калдерона де ла Барке, Молијера, Лопе де 
Веге и других.

Поред драма, пише и поезију, Учење ситнича-
вости, приче, Из љубави према Ладис и есеј Филмске 
игре. Написао је мемоаре глумица Саре Монтијел, 
Живети је задовољство и Марија Луисе Мерло, Ви-
ше од театра и уређивао је Кућу забрањених игара 
Ана Марије Матуте. Године 2021. објавио је Херкулес 
1417. За 2022. планира, између осталог, премијеру 
Љубав… греши и адаптацију филма Момци из хора.

Педро Виљора
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Педро Виљора

Офелија

Превод са шпанског > Ања Ромић

Ofelia (Pedro Víllora)

ЛИЦА:
РОМЕО, професор у пензији
ОТЕЛО, млади странац
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 Ромео и Отело лицем у лице, у кући првог. Ромео 
је професор у пензији. Отело једва тридесетого-
дишњак, у испруженим рукама носи пакет као да 
је понуда.

РОМЕО: Није требало да се мучиш.
ОТЕЛО: Није никакав проблем, већ сам Вам рекао.
РОМЕО: Чак и да је тако. Ниси морао толики пут да 

пређеш само да…
ОТЕЛО: Она би тако желела.
РОМЕО: Али мени се не жури. Никад ми не би пало 

на памет…
ОТЕЛО: Наравно да не би. То већ знам.
РОМЕО: Могли смо се наћи касније. Или сам ти могао 

послати курира, ако је потребно.
ОТЕЛО: Није било потребно.
РОМЕО: Чудно ми је видети те тамо, овде.
ОТЕЛО: Овде?
РОМЕО: Изузетно си љубазан. Да, јеси. Јер долазиш 

овамо, издалека. Јер ми нећеш порећи да је ово 
предалеко. Далеко од било чега, а посебно од твоје 
куће, ваше куће.

ОТЕЛО: Неке ствари је боље урадити лично.
РОМЕО: Лично?
ОТЕЛО: Због курира. Било би веома хладно. Практич-

но, можда, то не поричем. Али хладно.
РОМЕО: Тачно. Онда је требало да приђем. Тачније, 

требало је да то учиним тада. Већ сам ти рекао 
кад си ме звао.

ОТЕЛО: Да, већ сте ми рекли.
РОМЕО: И то би било исправно.
ОТЕЛО: Али разумем Вас.
РОМЕО: С моје стране то је неопростиво.
ОТЕЛО: Нема шта да се прашта.
РОМЕО: Требало је да идем. То је био прави тренутак 

да одам поштовање. А нисам урадио само зато 
што нисам знао за то.

ОТЕЛО: Мајка је желела да буде интимно, приватно. 
Заправо, нисмо никоме јавили.

РОМЕО: Знам. Разговарао сам са њом.

ОТЕЛО: Са њом?

РОМЕО: Са мајком. Звао сам је.

ОТЕЛО: Имали сте њен број?

РОМЕО: Није се прво јавила она. Сестра је та која се 
јавила. Представио сам се, рекао ко сам и зашто 
зовем, дала ми је мајку. Обе су биле веома љуба
зне, имајући у виду околности.

ОТЕЛО: Имали сте њен број телефона?

РОМЕО: Само фиксни. Довољно је позвати информа-
ције и они ти дају број. Такође се може наћи на 
интернету, на сајту компаније. Али ја сам више 
желео да то урадим лично. Не желим да се прет-
ворим у старог мизантропа који се крије од људи. 
Претпостављам да мајка има мобилни телефон, 
али позвао сам на фиксни. Други не знам. 

ОТЕЛО: Убеђен сам да Вам се захвалила. Мајка, се
стра, остали… Сви би Вам били захвални.

РОМЕО: Нисам урадио ништа посебно. За то не треба 
захваљивати. Само сам урадио оно што сам сма-
трао неопходним. Испунио сам своју дужност.

ОТЕЛО: И нису Вас позвали да дођете?

РОМЕО: Сам си рекао да су желели нешто мало, у кру-
гу породице.

ОТЕЛО: Чак и тако. Провели сте много времена зајед-
но. Нисте били странац.

РОМЕО: У ствари, мислим да сам позвао након чина. 
Да, тако је. Нису ми рекли да ће се одржати, него 
да се већ одржала.

ОТЕЛО: Нисам знао да сте звали.

РОМЕО: То је нормално. Имали сте много других ства-
ри за разговор уместо мог позива. У том тренутку 
није био најбитнији.

ОТЕЛО: Драго ми је да су били љубазни према Вама.
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РОМЕО: Били су.

ОТЕЛО: Скоро увек су. То је дивна породица. Сви, сви 
су дивни.

РОМЕО: Верујем да јесу. Не могу да коментаришем. 
Једва их познајем.

ОТЕЛО: Јесу. Верујте ми да јесу.

РОМЕО: Верујем.

ОТЕЛО: Никада нису учинили да се осећам као стра-
нац. Јер ја то јесам, то је чињеница, и никада нисам 
размишљао о томе када сам био у својој земљи. Та-
мо сам био као и сви, иако сам се осећао другачије, 
ипак сам био као сви остали. Као Ви овде, што се 
не разликујете од других. 

РОМЕО: Не знам. Претпостављам.

ОТЕЛО: Али када сам стигао овде, у мени се појавило 
обележје којег нисам био свестан. Био сам странац, 
аутсајдер, и због тога, био сам исти као они споља 
и другачији од ових овде. Да ли разумете?

РОМЕО: Лични идентитет наспрам колективног иден-
титета.

ОТЕЛО: Не волим обележја, на срећу њена породица ме 
није обележила. Због тога смо имали однос у срећ-
ним временима, из тог разлога подржали смо једни 
друге сада, када нас је задесила туга.

РОМЕО: Захваљујем ти што си ми донео књиге. То је био 
прави знак пажње од тебе.

ОТЕЛО: Да су ме одбили, не бих могао да их кривим, 
знате? Ко сам ја? Ништа. Шта сам ја био? Још мање. 
Породица жели најбоље за своју децу: ред, зашти-
ту, сигурност… Породица жели да се њен систем 
вредности одржи, да образовање које је одабрала 
за своје резултира одржавањем модела навика и 
обичаја. Много ме брине образовање, знате? Ви 
сте еминентни професор и можете у потпуности 
да разумете, али не мислим толико на преношење 
мудрости и знања колико на формирање вредно-
сти. Прво је само ерудиција, или бар ја то тако ви-

дим, али вредности чине морални поредак, етичке 
и принципе понашања… укратко, личност. Без мо-
ралне основе нисмо ништа, само животиње, зве-
ри са инстинктом, са импулсом да убијају и јебу. 
Видимо друге као инструмент за задовољство или 
освајање, рупе за истовар сперме или непријатеље 
које треба здробити. Живот је убијати или јебати, 
већ сам Вам рекао, али то је нецивилизован живот. 
Наш, срећом, стоји на другим стубовима. Ово сам 
желео да Вам кажем.

РОМЕО: Да живот није само убијати и јебати?

ОТЕЛО: Да је њена породица умела да јој пренесе дру-
ге вредности, као што је прихватање различитог. То 
је учинило не само да ме примети већ и да ме ви-
ди као себи равног управо зато што сам другачији.

РОМЕО: Драго ми је што је твој однос са породицом 
био такав, мада то не би требало да ме чуди. Жи-
вимо у толерантном, праведном и демократском 
друштву и нормално је да се нормални људи пона-
шају пристојно.

ОТЕЛО: Мислите да је њена породица нормална?

РОМЕО: Наравно.

ОТЕЛО: Мислите да је пристојна?

РОМЕО: Немам разлога да мислим другачије.

ОТЕЛО: На основу чега?

РОМЕО: Ничега. Не познајем их. Никада нас нису упозна-
ли. Али она је била нормална, пристојна, добра, и то 
је више него довољан разлог да мислим да су и њени.

ОТЕЛО: А ако то нису?

РОМЕО: Али ти си рекао да јесу. У сваком случају, не-
пријатно ми је да причам о људима које не познајем, 
о којима ништа не знам.

ОТЕЛО: Она Вам није причала о својој породици?

РОМЕО: Једва. Можда јесте. Не сећам се.

ОТЕЛО: А о мени? Ни о мени Вам није причала?

РОМЕО: Мора да ти много недостаје!
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ОТЕЛО: Не можете ни да замислите! Остао сам сам. Не 
знам шта да радим у животу, шта да радим од свог 
живота. Извините што Вам причам о нечему тако 
личном. Сигурно Вас не занима.

РОМЕО: Не треба се извињавати. То је нормално. Нисам 
насео на то да сам изјавио саучешће породици, али 
нисам изјавио теби.

ОТЕЛО: Нисте морали.

РОМЕО: Требало је да те позовем, а нисам. То је било 
безобзирно с моје стране.

ОТЕЛО: Нисте имали никакву обавезу.

РОМЕО: Није важно. То су ствари које се морају урадити, 
знаци пажње. Понекад их не чиним. Не зато што не 
желим, него зато што нисам добар у међуљудским 
односима. Признајем. Целог живота покушавам да 
се трудим и побољшам, али не успевам.

ОТЕЛО: Нисам дошао да бисте се осећали лоше. То ми 
није била намера.

РОМЕО: Наравно да не… Зашто си дошао?

ОТЕЛО: Да Вам вратим књиге. Да ли су све ту?

РОМЕО: Не знам. Претпостављам.

ОТЕЛО: Нисте ни отворили пакет.

РОМЕО: Истина је. Извини. Замислио сам се.

ОТЕЛО: Да Вам помогнем да отворите?

РОМЕО: Не, ја ћу то већ урадити. Веома добро су умотане.

ОТЕЛО: Нисам желео да се оштете.

РОМЕО: То су детаљи који ми просто не иду. Највише бих 
књиге носио у торби, али истина је да је боље овако.

ОТЕЛО: Превише сте строги према себи. Наравно да сте 
пажљиви. Позајмити јој ове књиге, на пример. Ни
сте имали никакву обавезу, а ипак сте то учинили.

РОМЕО: То је нешто неважно.

ОТЕЛО: Мало Ваших колега то ради, признајте. Ви их 
познајете боље него ја и знате то.

РОМЕО: Ко сам ја да судим о другима.

ОТЕЛО: Има оних који би пре убили него позајмили 
књигу. Осећај поседовања код неких људи је веома 
јак. Ни ја то не осуђујем; разумљиво ми је, нормал-
но. Али Ви сте другачији.

РОМЕО: Сигурно не бих никог убио због невраћене књиге.

ОТЕЛО: Добро знам да претерујем, али то је помисао. 
Ваше колеге, или многи од њих, сматрају да посе-
дују знање, мисли, књиге… Односе се према сту-
дентима као према вазалима, као према својини 
над којом успостављају своје царство. Не прихва-
тају самосталност других, још мање да се други не 
слажу. Они ученике виде као мале себе, огледала 
себе, настављаче суштина за које само они верују 
да су их пробрали. И иду до крајности да краду и 
да се не кају. Колико су књига узели са семинара, 
из библиотека са универзитетских катедри, из ис-
траживачких центара, а да их никада нису вратили. 
А онда, када оду у пензију, продају своје огромне 
колекције украдених књига тим истим библиотека-
ма којима су годину за годину одузимали библио-
графско благо.

РОМЕО: Баш имаш лоше мишљење о мојим колегама.

ОТЕЛО: Реците ми ако грешим. Исправићу ако ми до-
кажете.

РОМЕО: Радије не бих ништа рекао.

ОТЕЛО: Ви сте изузетак.

РОМЕО: Не, молим те…

ОТЕЛО: Озбиљно Вам кажем. Довољно је видети Вашу 
кућу да бих се уверио. На видику нема ни наго-
вештаја урамљених диплома, конгресних или кон-
ференцијских плаката, сребрних плакета ни медаља, 
нити приказ књига на разним језицима.

РОМЕО: Имам доста свега тога, само не овде.

ОТЕЛО: На то мислим. Други имају потребу да смету 
посетиоце и да се подсећају на ствари које су ради-
ли, као да не верују у њих и захтевају самопотврђи-
вање. Лични култ у вашем академском еснафу је 
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збуњујући, као што сам Вам рекао; разоран. Јед-
ном, док је била на докторским студијама, она ми 
је причала о директору неког семиотичког инсти-
тута који убацује свој наставни план и програм у 
сваку публикацију коју спонзорише његов центар: 
тезе које је надгледао, конференције на којима је 
учествовао, књиге и памфлете у којима се појављује 
његово име… Њој је то било одвратно, мени такође. 
Али Ви сте другачији. Погледајте своје зидове. 

РОМЕО: То је само ствар естетике. Волим прозрачне 
просторе: бело, празнину…

ОТЕЛО: То је спокој. Вас привлачи стабилност. Волите 
поузданост. Страствени сте према добро урађеним 
стварима, а оно што Вас највише импресионира је 
процес њиховог постизања, а не ефекат који прои
зведу кад се заврше. Ви сте градитељ, ако тако мо-
гу да кажем.

РОМЕО: Дирнут сам лепотом једноставности. Мислим 
да је једноставност једна од најсложенијих могућ-
ности у уметности и у животу.

ОТЕЛО: Много ми прија да разговарам са Вама, про-
фесоре.

РОМЕО: Хвала.

ОТЕЛО: Немојте мислити да сам дошао само да бих Вам 
донео књиге, и то, већ и да Вас упознам. Ви умете 
да ме смирите. 

РОМЕО: Ако могу нешто да ти помогнем…

ОТЕЛО: Већ то радите.

РОМЕО: Не радим ништа.

ОТЕЛО: Управо због тога… Не знам да ли су све књиге 
ту. Ако нека фали, реците.

РОМЕО: Није важно.

ОТЕЛО: Не, заиста. Погледајте.

РОМЕО: Да будем искрен, драго ми је што сам повра-
тио ове две.

ОТЕЛО: Које?

РОМЕО: Погледај. Шекспирова приказивања у Шпанији, 
први и други том, од Алфонса Пара.

ОТЕЛО: Баш занимљиво! Мислим да нису најстарији. 
Погледао сам датуме свих и ови су били прилично 
модерни, у поређењу са осталима. 

РОМЕО: Они су из 1936. 

ОТЕЛО: Тешка година.

РОМЕО: И те како. Први том садржи Шекспирове адап-
тације приказане у галокласицизму и романтизму…

ОТЕЛО: Галокласицизам је чудна реч.

РОМЕО: Прилично необична, да. Али прецизно указује 
на то како већина ових дела из прве половине 19. 
века потичу из класицистичких француских изво-
ра, с тим што ово претпоставља потискивање ели-
забетанских структура у корист лажних аристоте-
ловских стега француског неокласицизма.

ОТЕЛО: Шекспир је сведен на правило три целине, зар 
не?

РОМЕО: Управо тако. Тако се разуме прељуба и широко 
распрострањени Шекспиров неуспех како на фран-
цуској сцени 18. века, тако и на шпанској сцени то-
ком већег дела 19. века. Романтизам, иначе, није 
био много бољи.

ОТЕЛО: А други том?

РОМЕО: Епоха реализма и модернизма. Када је Шекспир 
коначно почео да буде Шекспир у Шпанији и у свету.

ОТЕЛО: Разумем. Зато су Вам омиљени?

РОМЕО: Никако. Садржај је по много чему занимљив и 
поучан, али је више него превазиђен.

ОТЕЛО: Онда?

РОМЕО: То је због повеза. Примећујеш ли разлику?

ОТЕЛО: Много је лепши од осталих.

РОМЕО: Зато што није оригиналан. Направила га је 
моја мама.

ОТЕЛО: Озбиљно?
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РОМЕО: И те како. Обожавала је да увеже. Не профе-
сионално, наравно. Радила је то из хобија. И била 
је много добра! Погледај.

ОТЕЛО: Права кожа?

РОМЕО: Наравно.

ОТЕЛО: Чврсто… И елегантно. Не знам како се зову ови 
златни детаљи, али ми се веома допадају. Већ сам 
приметио да су то добре књиге, премда нисам по-
мислио да иза тога стоји породична прича.

РОМЕО: Нема никакве приче. То је обична породична 
успомена.

ОТЕЛО: Веома лепа успомена.

РОМЕО: Веома лепа. Да.

ОТЕЛО: А ипак сте их позајмили Офелији…

РОМЕО: Не може се радити теза о Шекспировим прево-
дима и адаптацијама на шпански без података који 
се ту налазе. Ако Вентура де ла Вега има Заљубљеног 
Шекспира из 1810, који је поново приказан 1828. 
године, мораш га знати, консултовати и записати.

ОТЕЛО: Видите колико сте другачији? Ни један други 
професор не би позајмио ове књиге, а још мање јер 
су породична успомена.

РОМЕО: Моја мајка је волела да ствара уметност по-
везима, али све док садржај књиге то заслужује. А 
доказ њихове корисности било је то што су ипак 
нешто рекли. Моја мајка је била срећна знајући да 
ће књиге које је она чувала… не; које је она реста-
урирала!... бити читане, а не само красити полице.

ОТЕЛО: Офелија их је обожавала, и то с разлогом.

РОМЕО: Офелија је знала да поштује туђу имовину. 
Ништа подвучено! Али ја сам јој књиге позајмио 
знајући шта радим. Нисам очекивао да ће бити 
враћене. Биле би њен поклон.

ОТЕЛО: Премда нисте стигли да јој уручите поклон.

РОМЕО: Не. Није било прилике.

ОТЕЛО: Онда ми је још драже што сам Вам донео књи-
ге. Боље да су код Вас.

РОМЕО: Како си знао да су моје?

ОТЕЛО: Зато што су Ваше.

РОМЕО: Нису потписане. Не користим налепницу. Не-
мају моје име. Знам да има људи, колега, како ка-
жеш, који користе књиге као власништво и обележа-
вају их, али ја не. И не мислим само на ове Алфонса 
Пара; ни остале немају моје обележје. Како си знао 
да нису Офелијине, већ да су моје?

ОТЕЛО: Офелија ми је рекла.

РОМЕО: Офелија ти је рекла! Баш је чудно замишљати 
младе како причају о старим књигама.

ОТЕЛО: Пар је обично заједно с разлогом јер имају 
много тема за разговор. И Офелија и ја причали 
смо о свему.

РОМЕО: Укључујући и позоришне адаптације из 19. века.

ОТЕЛО: Укључујући. Није потребно бити филолог да 
бисте се интересовали за јединство радње, места 
и времена; за мешавину жанрова, контраст узви-
шеног и гротескног, за разлику између књижевног, 
драмског текста и представе, за појмове страха и 
сажаљења неопходних за катарзу, за унутрашњи 
декор као формални и структурални критеријум 
наспрам спољног декора где се доводе у питање 
моралне вредности друштва…

РОМЕО: Запањујуће…

ОТЕЛО: Много пута жалио сам што нисам имао при-
лику да присуствујем Вашим предавањима, профе-
соре. Офелија ми је толико и тако добро причала 
о њима, да је било као да сам лично био тамо, слу-
шао Вас. Њено дивљење према Вама било је толи-
ко очигледно, да сам је, када је касније разматрала 
кога да замоли да буде њен ментор на докторској 
дисертацији, охрабрио да то предложи Вама. Она је 
оклевала да Вас не гњави баш пред пензију, али то-
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лико је то желела да је требало само мало погурати 
је да се усуди и испуни свој животни сан.

РОМЕО: То личи на њу да се не усуди… Тако стидљива!

ОТЕЛО: Понекад, да; превише.

РОМЕО: Али тако паметна…

ОТЕЛО: Офелија и ја смо причали о свему, професоре. 
А када кажем о свему, мислим на све. Ако сте имали 
партнера, знате шта то значи. Наша веза није била 
само забава, знате? Нисмо били заједно да бисмо 
побегли од самоће, као што многи раде. Имали смо 
нешто што је било више од љубави, много више. 
Били смо потребни једно другом да бисмо живели. 
То је тако. Тако једноставно. Офелија ме је чинила 
живим, и ја њу. И сад када је нема, питам се да ли 
вреди остати овде.

РОМЕО: Нисам те ничим понудио. Лош сам домаћин. 
Хоћеш чај? Кафу?

ОТЕЛО: Ништа. Хвала.

РОМЕО: Алкохол немам. Извињавам се.

ОТЕЛО: Не. Ништа. Не брините.

РОМЕО: А чаша воде?

ОТЕЛО: Воде, да. Чаша воде.

РОМЕО: Изволи.

ОТЕЛО: Јасна, чиста и кристална. Као Офелија. Као Ви.

РОМЕО: Као и сви, претпостављам. Ми смо осамдесет 
посто воде.

ОТЕЛО: Али не баш прозирне воде. Има и мутних, 
стајаћих, недокучивих вода, оних које рефлектују 
небо на површини, а крију тајне у дубинама. Зло-
ба нас прогања, професоре. Зло се скрива, али нас 
не напушта.

РОМЕО: Има оних који верују да је злоба мит.

ОТЕЛО: Офелија се вратила узбуђена са часа о Виктору 
Игоу. Не сећам се добро шта ми је испричала, али 
сећам се да ми је остала урезана слика складног, 
мисаоног живота, који је био као мирно језеро које 

је служило као огледало за облаке. Све је било мир 
и славље. Али из њега је извирала река која је пре-
лазила поља и пролазила кроз градове не окрећући 
се да задржи слику дрвећа на обали реке, ни људи и 
животиња које су се купале у њој. Причала је Офе-
лија да сте им Ви рекли да је то историја, ред, при-
рода, живот!... Ићи увек напред. И на крају се река 
изливала у олујно море, побеснело, неспособно да 
одрази било шта што би се могло разумети. И то је 
био унутрашњи сукоб, узнемиреност савременог 
човека, хаос… Не сећам се више, нити знам о којој 
сте књизи Виктора Игоа говорили на предавању, али 
ту метафору о води никад нисам заборавио.

РОМЕО: Имаш добро памћење.

ОТЕЛО: Само за ствари које ме занимају. А код Офелије 
ме је све занимало. Зато ме занимате Ви.

РОМЕО: Не разумем.

ОТЕЛО: Мислим да разумете.

РОМЕО: Постаје касно. Пут до твоје куће мора да је дуг. 
Колико ти је требало да стигнеш?

ОТЕЛО: Не брините. Имам времена. Немам шта памет-
није да радим.

РОМЕО: Али ја не желим да те задржавам. Ово је веома 
удаљено, када падне мрак, понекад постаје преви-
ше несигурно и лако је погрешити пут. Боље је во-
зити по дану.

ОТЕЛО: Ви возите, професоре?

РОМЕО: Раније, да. Сада с времена на време.

ОТЕЛО: Први пут када је Офелија дошла, ја сам је до-
везао.

РОМЕО: Нисам знао.

ОТЕЛО: Да, није ми сметало. Било је да сам јој учинио 
услугу. Уосталом, тако сам искористио време да ма-
ло читам. Да, јер сам је чекао паркиран, тамо ни-
же. Ја нисам стручњак као Ви, па чак ни као она, 
али волим да читам. Било је неких два сата, скоро 
пола књиге. Касније, ако је поново дошла, када је 
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дошла, урадила је то сама. Али први пут сам је ја 
довезао. То је најмање што може да се уради за не-
ког кога волите. Зар не?

РОМЕО: Не знам.

ОТЕЛО: Не знате? Али сигурно сте волели неког, про-
фесоре. И сигурно Вас је неко волео. Више од јед-
не или једног. Кажу да су професори неодољиви за 
своје студенте, да су оне и они фасцинирани не-
ким ко прича о култури, уметности, лепоти, фи-
лозофији… Неко ко је осећајан и интелигентан, ко 
зна да се изрази, ко има пажљиве манире, ко је цео 
свој живот изградио око знања, ко не треба да прља 
руке да би живео. Ваш је посебан свет, професоре, 
и многе људе одушевљава. То је нормално. Као што 
је нормално да има оних који мешају ту привлач-
ност са нечим другим.

РОМЕО: Ако се други збуњују, то се мене не тиче. Поје-
динац је тај који се не сме збунити.

ОТЕЛО: То је потпуно моралан одговор.

РОМЕО: То је једини прихватљив одговор.

ОТЕЛО: Онда, је л истина да има оних који се збуне?

РОМЕО: Привлачност према професору је мит који није 
без разлога. Али можда није неопходно претвори-
ти га у аргументе.

ОТЕЛО: А како се обуздати? Када сте изложени погле-
дима младих тела, жељних знања, жељних живота…; 
када се говори девојкама које мешају књижевност 
са срећом, како знати када се зауставити? Ко може 
одбити понуду свежег и чврстог меса, топлих за-
грљаја и вечних пољубаца? Који је човек способан 
да дужност, поштовање, стави испред задовољства? 
Ко је светац који иде по ивици искушења, а да се у 
њега не увлачи? 

РОМЕО: Предавања не функционишу тако. Академски 
живот је тотално другачији. То што има изопаче-
них, не значи да су сви такви. Човек не обољева од 
туђег зла уколико нема предиспозицију за то. На-

става је интелектуални посао; за неке је то чак и 
духовна мисија. Ни у ком случају то није телесна 
размена, јефтина трговина јецаја и оцена. Нико се 
не нуди за бољу оцену. Нико се не спушта на то да 
изгуби своје професионално достојанство у замену 
за злоупотребу положаја.

ОТЕЛО: Али ја не говорим о наградама за студента ге-
нерације нити стипендијама катедри или о истра-
живачким пројектима, јер то би чак имало неког 
смисла: ово за ово, једна услуга у замену за дру-
гу… Не. Ја мислим на нешто мање практично, не-
ухватљивије: чврсту безрезервну очараност; ужитак 
предаје и задовољство завођења. Говорим о победа-
ма над другим на том бојном пољу које је учиони-
ца, када је освојити пажњу ученика, ученица, неки 
облик освајања. Професор се такмичи и побеђује 
када настане тишина и неколицина зачуђених очију 
нетремице гледа у њега. Тада је центар, онај који 
има моћ и доминира речима и гестовима: суптилни 
покрет кочоперења у ритму идеја; прецизне руке, 
које се држе у ваздуху без љуљања, чврсте шаке које 
се отварају, ширећи се да би означиле значај кон-
цепата, градећи у ваздуху невидљиве архитектуре 
система и парадигми… Свеједно је шта професор 
каже, није битно да ли је оно што тврди тачно или 
није, да ли је доказано или је то само неизвесна су-
гестија. Оно што се рачуна је форма, ефикасност 
покрета, дубок глас, баритонски, пажљива интона-
ција и помало занесен, нежан поглед који би изгле-
дао изгубљен у мору лепих речи и реченица вред-
них дивљења. То је најопаснији професор, или бар 
ја тако замишљам: онај који зна шта је светионик 
који осветљава пут својих верника, водич кроз са-
вест у процесу настанка, професионални заводник 
свестан свог шарма или, још горе, онај који игно-
рише ефекте које изазива и због тога је апсолутно 
и заиста неодговоран, у најширем смислу те речи. 
Неодговоран.



> 16

РОМЕО: Нема могућег завођења без субјекта који при
стаје да буде заведен. Веома је лако критиковати 
онога који се налази на највидљивијем месту у об-
разовању, али то не значи да иницијатива полази 
од њега. Морални принципи који те спречавају да 
заводиш у многим приликама сударају се са вољом 
другог да буде заведен. Требало би се запитати ко 
заводи кога, а одговор не би увек оставио наизглед 
најслабије на добром месту. А то је оно што многи 
савремени инквизитори одбијају да чују.

ОТЕЛО: Пазите, професоре. Неко злонамеран могао би 
да претпостави да браните агресоре академског си
сте ма или, што би било још горе, оптужујете жртве.

РОМЕО: Али овде нема никога ко тако мисли, зар не? 
Ни ти не мислиш тако, ни ја не мислим. То што 
браним своју браншу од њених агресора не чини 
ме саучесником у било ком кривичном делу. Тежим 
сталожености, дијалогу, помирењу супротности. То 
је зрелост, када се одбаце радикализми, догме и оп-
равдавање гомиле. Живот се не заснива на послови-
цама и повременим паролама. Анархистички инди-
видуализам мора да опстане суочен са колективном 
осредњошћу или ће нама владати инвазивне, тота-
литарне и изразито репресивне идеологије.

ОТЕЛО: Браво. Сличан говор значио би нагли прекид 
радног односа, да нисте већ пензионисани; или би 
Вам то омогућило да са улице победите на избо-
рима за ректора да сте се кандидовали. Јер никада 
нисте то урадили, зар не?

РОМЕО: Шта?

ОТЕЛО: Тежили јавној функцији.

РОМЕО: Не.

ОТЕЛО: Ректор, министар…?

РОМЕО: Не. Не.

ОТЕЛО: Чак ни декан? 

РОМЕО: Већ сам ти рекао, не.

ОТЕЛО: Не љутите се.

РОМЕО: Нисам љут.

ОТЕЛО: На Вашој сам страни.

РОМЕО: Не изгледа тако.

ОТЕЛО: Не доводим у питање ништа што кажете. Слу-
шам и трудим се да прихватим да бих научио.

РОМЕО: Да научиш шта?

ОТЕЛО: Ништа. Све. Једноставно да научим. Нема се 
увек среће бити са професором.

РОМЕО: Тако речено звучи као ругање.

ОТЕЛО: Али није. Жао ми је.

РОМЕО: Јеси ли због тога дошао? Да научиш?

ОТЕЛО: Дошао сам да Вам донесем књиге.

РОМЕО: Па већ си ми их дао.

ОТЕЛО: Да ли то значи да сад могу да идем?

РОМЕО: Ја те не задржавам.

ОТЕЛО: Подстичете ме да одем?

РОМЕО: Већ је касно. Светло…

ОТЕЛО: Да. Лоше за вожњу. И веома смо далеко. Ја то 
већ знам.

РОМЕО: Онда…?

ОТЕЛО: Бринем да одем и да Вас оставим тако, љутог.

РОМЕО: Нисам љут.

ОТЕЛО: Није ми била намера.

РОМЕО: Нисам љут.

ОТЕЛО: Идем онда.

РОМЕО: Како желиш.

ОТЕЛО: Било ми је задовољство, упркос свему. Опро
стите, молим Вас, ако сам рекао нешто непристојно. 
Веома сам нервозан, иако не изгледа тако.

РОМЕО: Ти опрости мени. Нисам био свестан твоје си-
туације. Безобзиран сам. Хвала ти за књиге. И бу-
ди опрезан у повратку. Пут је у ово доба мрачан.

ОТЕЛО: Имаћу то на уму. Збогом, професоре.
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РОМЕО: Збогом.

 Отело одлази. Ромео проверава књиге. Изравњује и 
савија папир којим су биле увијене. Узима папир и 
књиге и излази са њима. Врло кратка пауза. Куцање 
на вратима. Ромео се враћа на сцену и отвара. Ула-
зи Отело.

РОМЕО: Нешто се десило? Јеси ли нешто заборавио?

ОТЕЛО: Нећете веровати, професоре. Нисам успео да 
упалим кола.

РОМЕО: Како то?

ОТЕЛО: Немам појма. Нисам стручњак за механику, 
знате? Једноставно сам покушавао да их упалим и 
било је немогуће.

РОМЕО: Али кола су у реду?

ОТЕЛО: Претпостављам да јесу. Али само претпостављам, 
јер заиста немам појма.

РОМЕО: Ово је први пут да ти се дешава?

ОТЕЛО: Да, први. Осећам се као идиот, видите. Неспо-
собњаковић. 

РОМЕО: Помогао бих ти да знам, али истина је да ни ја 
готово ништа не знам о тим стварима.

ОТЕЛО: Не брините. На срећу постоји решење скоро 
за све.

РОМЕО: Успео си да их поправиш?

ОТЕЛО: Не, кажем Вам већ да не знам како. Али по
звао сам осигурање и за пола сата ће овде бити по-
моћ на путу.

РОМЕО: Пронашао си механичара?

ОТЕЛО: У то нисам сигуран. Не знам да ли долази неко 
да покуша да поправи квар или да ме покупи. Ни-
сам најбоље разумео. У сваком случају, уверавају 
ме да су већ кренули.

РОМЕО: Онда није озбиљно.

ОТЕЛО: Никако. Само сам хтео да Вас замолим за јед-
ну услугу.

РОМЕО: Наравно. Кажи.

ОТЕЛО: Да ли бих могао да сачекам овде?

РОМЕО: Наравно. Извини. Требало је да ти то сам по-
нудим.

ОТЕЛО: Ништа. Могао сам остати код кола, али ми је 
некако мучно.

РОМЕО: Наравно. Овде ће ти свакако бити боље.

ОТЕЛО: То је само пола сата.

РОМЕО: Докле год желиш…

ОТЕЛО: Обавестиће ме када стижу. Не желим да Вам 
будем на сметњи.

РОМЕО: Ниси.

ОТЕЛО: Можда сте размишљали да легнете?

РОМЕО: Прерано је. Никада нисам баш пробдео ноћ, али 
како стариш, потребно ти је мање сати сна.

ОТЕЛО: Стварно се осећате старо?

РОМЕО: То јесам. То је чињеница.

ОТЕЛО: Пензионисати се није исто што и остарити.

РОМЕО: Постао сам сметња. Али не желим да будем. 
Увек сам мислио да како стари, човек не постаје 
мрзовољнији, већ се више толико не брани да би 
пустио оно што је одувек био. Не желим да ми се 
то деси, али сматрам неизбежним.

ОТЕЛО: Зашто ми то говорите?

РОМЕО: Да би разумео то што сам позајмио књиге Офе-
лији. То је такође било да не постанем безначајан. 
Урадио сам то због себе. Немам никакву намеру да 
се издвајам од света, иако то тако не изгледа.

ОТЕЛО: Претпостављам. Међутим, живите веома изо
ловано. Свако би рекао да Вас баш брига за свет.

РОМЕО: Професорска плата није довољна за велике ста-
нове у центру, али јесте за пристојне куће на пери-
ферији. Или је барем раније било тако. Сада ни за 
једно ни за друго.
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ОТЕЛО: Офелија би волела да живи у кући попут ове. 
Без луксуза, без претераности, али мирна. Са свиме 
што је потребно и поред тога довољно удаљена да 
се може радити без прекидања.

РОМЕО: Хоћеш нешто да попијеш?

ОТЕЛО: Не, хвала.

РОМЕО: Ако ћеш да чекаш пола сата, и после коли-
ко још треба док ти не дају неко решење, биће ти 
много касно за вечеру. Нешто да презалогајиш би 
ти добро дошло.

ОТЕЛО: Заиста не треба. Немојте се мучити. Готово ни-
кад не узимам ништа после пет сати.

РОМЕО: На дијети си?

ОТЕЛО: На неки начин. У ствари, мислим да много је-
демо. Ми чинимо да тело неуморно ради и то се 
одражава на животни век. Мање хране је синоним 
за дужи живот. Зар се не слажете?

РОМЕО: Једном сам чуо за то, али немам податке да до-
кажем. Нисам нутрициониста ни научник.

ОТЕЛО: Офелија је хтела да ме уведе у веганство, али 
није успела. Још увек једем све. Више воћа и поврћа 
него кад сам био млад, свакако.

РОМЕО: Могу да исечем сир. Не морате убити ни једну 
овцу да бисте јој узели млеко.

ОТЕЛО: Мање се спава, мање се једе… Изгледа да ста-
рење захтева одрицања.

РОМЕО: Неки авангардисти с почетка XX века говорили 
су о жртвовању и надокнади: мање се рачуна, али 
се више предлаже. Када стариш, жртвујеш младост, 
али стичеш душевни мир.

ОТЕЛО: Шта сте Ви још жртвовали?

РОМЕО: Шта још…?

ОТЕЛО: Да. Поред сна и посла.

РОМЕО: А па, не знам…Храну нисам, свакако. Драго ми 
је што још увек нисам изгубио апетит.

ОТЕЛО: А љубав?

РОМЕО: Моје животно дело заснивао се на љубави пре-
ма речима.

ОТЕЛО: Већ ме разумете.

РОМЕО: Да ли ме то интервјуишеш?

ОТЕЛО: Тако изгледа? Није ми била намера.

РОМЕО: Постављаш много питања

ОТЕЛО: Извините. Само сам желео да разговарамо. Чи-
нило ми се да је непријатно чекати у тишини.

РОМЕО: Разговарати је у реду. Али треба се потрудити 
да не личи на испитивање.

ОТЕЛО: То је ствар моје нервозе. Ви ми уливате по-
штовање. 

РОМЕО: Чиним те нервозним?

ОТЕЛО: Офелија Вас је веома поштовала. Само је гово
рила лепе ствари о Вама. Показала ми је Вашу био
графију. Имате импресиван пут. Не знам одакле Вам 
времена да изведете толико пројеката.

РОМЕО: Немој се заваравати. Готово све долази само ка-
да се посветиш овом универзитетском свету. Књи-
ге, радне групе, истраживачке секције… Све је то 
очигледније од било чега другог.

ОТЕЛО: Офелија је била поносна на то што ради са Ва-
ма? Да ли сте то знали?

РОМЕО: Била је узорна студенткиња. 

ОТЕЛО: Сво слободно време је проводила у учењу.

РОМЕО: Када спремаш докторску дисертацију, нема 
много назови слободног времена. Све заокупира. 
Може чак постати и опсесија.

ОТЕЛО: То је истина. Ове две године није било других 
тема за разговор осим Шекспира и Вас.

РОМЕО: Знам да могу да будем превише захтеван. На-
дам се да се није осећала преоптерећено.

ОТЕЛО: Не. Била је срећна.

РОМЕО: Драго ми је да то чујем.
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ОТЕЛО: Увек је била срећна, али у последње време све 
више. Као када имаш неки циљ у животу и, изнена-
да, све што је било расуто, почиње да се поставља у 
ред. Знате шта хоћу да кажем?

РОМЕО: Циљ.

ОТЕЛО: Јасан циљ. Нешто чега раније није било и што, 
кад се појави, даје смисао свему.

РОМЕО: Ако се не узбуђујеш око доктората, биће ти му-
чење. Много је студената који не успевају јер нису 
знали да изаберу тему. Боље је провести шест ме-
сеци у потрази за правом темом, него четири или 
пет година живота изгубити на нешто што ти не 
причињава задовољство. Ово је посао по вокацији. 
Није довољан за живот, али је стил живота.

ОТЕЛО: Да, да, знам да то није баш уносан посао већ 
улагање у себе.

РОМЕО: То је добро становиште. 

ОТЕЛО: Али није моје. То је говорила Офелија.

РОМЕО: И слагао си се са њом?

ОТЕЛО: Подржавао сам је да учи.

РОМЕО: Знам. Рекла ми је.

ОТЕЛО: Био сам поносан што сам јој помагао да оства-
ри своје снове. Нисам мачо тип. 

РОМЕО: Нисам то рекао.

ОТЕЛО: Да, али ја јесам. Она је била образованија од 
мене и то ми је у реду. Била је осетљива и интели-
гентна, Ви то знате. Обожавала је да чита, учи, ис-
тражује… Већ је била таква када смо се упознали, а 
још више када је похађала ваша предавања. Ви сте 
јој променили живот.

РОМЕО: То је претерано.

ОТЕЛО: Озбиљно Вам кажем. Она је летела, бесциљно 
се винула, бежала је, а Ви сте је ухватили, постави-
ли сте је на њено место и научили да се фокусира.

РОМЕО: Једноставно сам јој показао свој свет. Није 
било ништа посебно. То је оно што радим са свим 
студентима.

ОТЕЛО: Веома сте скромни, професоре.

РОМЕО: Није скромност, чак ни лажна. Најбоље што 
можемо да урадимо на предавањима јесте да се 
покажемо какви јесмо, шта радимо и да признамо 
шта бисмо желели да постигнемо, а не успевамо. 
То је скоро сва мудрост; барем она битна. Остало је 
начитаност, а то је на дохват руке свакоме ко има 
добро памћење и излизане лактове.

ОТЕЛО: Знање као начин постојања.

РОМЕО: Тако некако. Иако не желим да звучим преви-
ше уображено.

ОТЕЛО: Не брините. Ја сам то рекао, не Ви.

РОМЕО: Можда си дошао да ти причам о Офелији.

ОТЕЛО: Дошао сам да Вам вратим Ваше књиге.

РОМЕО: То би могао бити прави изговор само да ме 
упознаш и да ме питаш нешто што желиш да знаш, 
али ја готово ништа не знам о мојим студентима. 
Трудим се да им не постављам лична питања.

ОТЕЛО: Волите да се држите по страни.

РОМЕО: Трудим се да их све третирам исто. Мој задатак 
је да им помогнем, било да ми се више или мање 
свиђају. То нема никаквог значаја. Зато више волим 
да знам мало о њима и да избегнем да се препустим 
интересовањима. Јер нормално је имати интересо-
вања, наравно, али не до те мере да се усредсредимо 
на једне на уштрб других. Офелија је била узорна 
студенткиња, једна од оних који су мало интерве-
нисали на предавању, али када је то чинила, било 
је да допринесе нечему значајном. Јер има много 
оних који питају и говоре само да би слушали себе, 
али не и она. Зато је било неизбежно приметити је. 
Не зато што се трудила да буде бриљантна, већ уп-
раво зато што није. 

ОТЕЛО: Само што није била бриљантна. 
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РОМЕО: Како?

ОТЕЛО: Није била. Бриљантна није права реч. Офелија 
је била блистава.

РОМЕО: Светло које се не гаси, зар не?

ОТЕЛО: Чак и сада. Зар није она та која нас обојицу 
просветљује? Да ли бисмо разговарали сада да није 
било ње? Да ли бисмо се потрудили да тражимо је-
дан другог? Она нам даје смисао. Више је нема, а све 
је присутнија. Јер знам да се неће вратити, и Ви то 
знате, а упркос томе обојица је чекамо. Желимо да 
дође као та помоћ на путу која треба да ме избави 
одавде. Офелија би нас спасила: Вас те самоће са 
којом сте се наизглед помирили, али у суштини Вам 
не пристаје; а мене моје депресије, мојих сумњи које 
ме спречавају да урадим оно због чега сам дошао. 

РОМЕО: Шта си дошао да урадиш?

ОТЕЛО: Да Вам вратим књиге.

РОМЕО: То си већ учинио.

ОТЕЛО: Да примим Ваше саучешће.

РОМЕО: Већ јеси.

ОТЕЛО: Да се распитам за Вас.

РОМЕО: Добро сам. Увек сам био.

ОТЕЛО: Да Вам испричам једну причу.

РОМЕО: Какву причу?

ОТЕЛО: Једну која не мења ток радње.

РОМЕО: Без перипетија?

ОТЕЛО: Без препознавања, где сви знају ко су, и ко су 
ови други.

РОМЕО: Чувено препознавање, такође звано анагнори-
зам или спознаја.

ОТЕЛО: Без икаквих ствари које су неопходне за тра-
гедију.

РОМЕО: Трагедији су потребни само патетични преокре-
ти, болни догађаји, трагичне чињенице.

ОТЕЛО: Ништа више?

РОМЕО: Ништа више.

ОТЕЛО: Тога има у изобиљу. Чињеница, не много; али 
бола да.

РОМЕО: Бола, чијег?

ОТЕЛО: Мојег. Чијег друго? И Офелијиног.

РОМЕО: Ако је испричаш, бол ће се обрушити на мене, 
а то не желим.

ОТЕЛО: Морам Вам испричати. Потребно ми је.

РОМЕО: Али мени није. Ја не желим да знам. То ме се 
не тиче. Не бих желео да звучим непристојно, али 
не желим да знам како је Офелија умрла.

ОТЕЛО: Како знате да је то оно што желим да Вам ис-
причам?

РОМЕО: Шта, ако не то? То је оно што покушаваш да учи-
ниш све време, од кад си овде, па чак и пре, кад си 
ме назвао и рекао да желиш да дођеш, да ћеш доћи. 
И ја разумем твоју потребу, твоју жудњу. Ствар но 
разумем. Разумем све. Љубав младих. Потрагу за 
одговорима. Састављање чињеница. Желите да све 
дефинишете, да све опишете, да именујете сваку 
ствар, да приденете било коју емоцију. И захтевате 
да ми остали будемо саучесници ваше визије света, 
али неки од нас не желимо да се ограничимо на те 
границе; ја то не желим, свакако. Не желим да знам 
како је умрла Офелија, а још мање да се претварам 
да иза њене смрти стоји неко скривено значење. Ни 
једна смрт не тражи објашњење. Смрћу све нестаје. 
То је једино што знам и то ми је довољно.

ОТЕЛО: Зар Вам њена породица није рекла кад сте по
звали? Њена мајка…? Њена сестра…? 

РОМЕО: Па шта и да су ми рекле или да су планирале 
да ми кажу? Изјавио сам саучешће. То је све. То је 
више него довољно. Нисам морао, а ипак сам ура-
дио. Изразио сам своје жаљење, јер истина је да ми 
је жао. Много ми је жао. Не на исти начин као њи-
ма, нити као теби. Жао ми је на мој начин, начин 
који не делим ни са ким, који је јединствен, као 



21 >

што су јединствени твој и начин њене мајке и на-
чин њене сестре. Свако од нас има своју тугу и не 
треба је увећавати јер прилично је велика, иако је 
не показујем претварањем, јауком и сузама. Није 
потребно да ми кажеш како је Офелија умрла да 
бих био тужан. Већ носим бол коју нико не може да 
подели јер је моја, искључиво моја, коју никоме не 
намећем као што нико мени неће наметнути своју.

ОТЕЛО: Брине Вас њена смрт. Колико год се претвара-
ли, волели бисте да знате шта се десило. Признајте.

РОМЕО: Веома сам јасан. Чињенице нису битне. Мени 
нису битне.

ОТЕЛО: Чињенице, узроци… Да. Не поричите. Немојте 
се понашати као да сте изнад свега. Знате да то није 
тако, да ово утиче на Вас. Офелија је умрла и не 
можете да поднесете да више ништа нема смисла.

РОМЕО: Ствараш књижевност. Остави то. Оставимо то.

ОТЕЛО: Да ли схватате колико Вас њена смрт чини нер-
возним? Не идете на сахрану. Не питате. Одбијате 
да знате…

РОМЕО: Јеси ли дошао у моју кућу да ми судиш?

ОТЕЛО: То би било непристојно од мене.

РОМЕО: Па немој онда.

ОТЕЛО: Али морам то да урадим! Не да Вас осудим, али 
да кажем, да испричам. Пун сам речи које ме даве.

РОМЕО: Ово је још увек књижевност. Не желиш ништа 
да кажеш. 

ОТЕЛО: Ви сте тај који не жели ништа да чује!

РОМЕО: Већ сам ти рекао да ме то боли! Шта би још 
требао да чујем или да знам?

ОТЕЛО: Ви то већ знате! Ви сте тај који зна зашто је 
Офелија умрла. Нисам ја онај који долази да Вама 
то исприча, већ сте Ви тај који може да ми каже.

РОМЕО: Ја не знам ништа.

ОТЕЛО: Не оптужујем Вас, али нико није провео толи-
ко времена са њом као Ви.

РОМЕО: На шта алудираш?

ОТЕЛО: Не алудирам. Позивам се на чињенице. Тврдим 
да никада није била срећнија него уз Вас. Овде је 
спознала једну од оних срећа које се налазе само у 
књигама, ону коју ја никада не бих могао да јој пру-
жим. Шта сте учинили са њом, професоре? Шта сте 
јој урадили да излазак из куће не буде непријатност, 
већ задовољство? Зашто је долазак овде да разгова-
ра о Шекспиру и његовим преводиоцима наизглед 
више волела од живота који смо ми водили? И не 
говорите ми о жеђи за знањем, о задовољству знања 
или о било чему од оних неухватљивих и безбојних, 
апстрактних ствари, које служе да оправдају неког 
ко није у праву. Реците ми искрено, како бисте то 
урадили да је она била један од оних хладно анали-
зираних ликова с научним амбицијама и потпуним 
недостатком страсти.

РОМЕО: Колико си рекао да треба твојим колима? По-
ла сата?

ОТЕЛО: Опет желите да одем, професоре? Зар Вам је 
толико непријатно?

РОМЕО: Волим да мислим да је Офелија била срећна 
радећи са мном. Не зна се увек који су мотиви због 
којих се студент одлучи да остане уз професора. 
Уображеност нас наводи на помисао да их је уве-
рио наш систем, наша наставничка, понекад очин-
ска фигура; патријархална чак, признајем. Постоји 
нека сујета у веровању да нас други траже због тога 
какви смо, због нашег талента, због интелигенције 
са којом знамо да се удубимо у проблеме филоло-
гије, било да је реч о подели између облика и струк-
тура, стваралачког стања реципијента, поређења у 
тематском пољу или престарог концепта ауторског 
стила. Ми професори смо стручњаци, и у исто вре-
ме желимо да знамо све и да нас студенти хвале уп-
раво због тога што смо вишеструки и јединствени.

ОТЕЛО: Не говорите о Офелији, професоре, већ о себи.



> 22

РОМЕО: Како могу да знам шта је Офелија желела од 
мене? Шта, осим неколико мрвица знања? Да сам 
знао, дао бих јој. Али мој однос са њом био је стро-
го професионалан: праћење, истраживање, исправ-
ка, библиографија… Једва да знам нешто о њеном 
приватном животу. То је нешто што никада нисмо 
делили.

ОТЕЛО: С друге стране, она је знала Ваш.

РОМЕО: На шта мислиш?

ОТЕЛО: Ваше распореде, ваша путовања, вашу агенду…

РОМЕО: Али то је мој пословни живот, који је јаван.

ОТЕЛО: А да ли је то нормално?

РОМЕО: Потпуно. Од помоћника не треба ништа кри-
ти. Ко зна да ли би јој се на неком конгресу ство-
рила прилика да води семинар или објави чланак. 
У овом послу постоји део друштвених односа који 
се мени не свиђа много, али је неопходан бар да се 
на почетку поставите.

ОТЕЛО: Нисте ме убедили.

РОМЕО: Но није мој проблем.

ОТЕЛО: Наравно да јесте. Ви сте јој понудили такав жи-
вот. Показали сте јој га и натерали је да помисли да 
је срећа ту. А она је била толико глупа да Вас саслу-
ша и да Вам поверује.

РОМЕО: Не буди неправедан према њој.

ОТЕЛО: Знате ли да није оставила никакву поруку?

РОМЕО: Нисам знао.

ОТЕЛО: Ако толико волите драму, зар нисте били спо-
собни да напишете нешто за опроштај? Зар нисмо 
заслужили нешто више од Вашег ћутања?

РОМЕО: Не знам.

ОТЕЛО: Која је сврха проучавања Шекспира и његових 
адаптација, ако онда појединац не зна како да при-
лагоди своју бол туђем болу.

РОМЕО: Не бих знао шта да ти кажем. Чини ми се не-
како извештачено.

ОТЕЛО: Ни њена мајка ни њена сестра не знају зашто 
се убила. И криве себе што то нису предвиделе. Те 
две јадне жене су уништене, мада Вам то сигурно 
не би признале да их питате.

РОМЕО: Нећу их питати.

ОТЕЛО: Наравно да нећете. Ви сте џентлмен, дискретан 
господин, и никада то не бисте урадили.

РОМЕО: Ја се не мешам у личне ствари.

ОТЕЛО: Зато што је то својствено добром професору? 
Да ли је достојанственије не знати ништа о студен-
тима, него водити рачуна о њиховим жељама и по-
требама?

РОМЕО: То што не знаш ништа омогућава ти да их тре-
тираш исто, да не правиш разлику. Студенти нису 
незаменљиви, наравно, али морају се сматрати као 
да јесу. Када се заинтересујеш за неке, на крају их 
фаворизујеш у односу на друге, а то је неправедно 
према онима који немају смелости, па чак ни спо-
собности да буду примећени. 

ОТЕЛО: И, упркос томе, Ви сте приметили Офелију.

РОМЕО: Било је тешко не приметити је.

ОТЕЛО: Помогли сте јој. Подстакли је. Заинтересова-
ли сте се за њу. Довели сте је овде. Отворили сте јој 
своју личну библиотеку. Помагали сте јој у изла-
гањима и презентацијама…

РОМЕО: Урадио сам шта сам морао.

ОТЕЛО: Да ли је била толико добра?

РОМЕО: У ком смислу?

ОТЕЛО: Мора да је било више студената који су желели 
да уче са Вама. Не верујем да је човек вашег ран-
га имао само једну једину кандидаткињу. Ако сте 
изабрали њу, биће да је имала неки посебан таленат.

РОМЕО: Офелија је била добра читатељка и вредна сту-
денткиња.
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ОТЕЛО: То су неодређене и опште карактеристике. Мо-
ра да је било више особа, других студената, у тој 
ситуацији.

РОМЕО: У свом животу прихватио сам много студената, 
али никада ни једног који није био марљив и добар 
читалац. А Офелија је то била.

ОТЕЛО: Али зашто она, а не други? У чему је била по-
себна?

РОМЕО: Ти си је познавао боље од мене. И ти си је 
изабрао. И она је изабрала тебе.

ОТЕЛО: Дакле, обојица смо је изабрали, Ви и ја. И она 
је изабрала нас.

РОМЕО: Могло би се тако рећи. Сви бисмо требали да 
имамо слободу да изаберемо шта ћемо бити и са 
ким ћемо бити. Зар не?

ОТЕЛО: Мајка, сестра и ја, наравно, волели бисмо да 
знамо да ли је нешто оставила овде?

РОМЕО: На шта мислиш?

ОТЕЛО: На нешто што ће нам помоћи да разумемо 
зашто се убила.

РОМЕО: Зашто би тако нешто било у мојој кући.

ОТЕЛО: Као што сте јој позајмили књиге, она је могла 
да остави нешто овде док је радила…

РОМЕО: Овде нема ничега.

ОТЕЛО: Неку свеску, неке белешке…

РОМЕО: Нема ништа од тога.

ОТЕЛО: Можда на рубу неке књиге, на полеђини не-
ког нацрта…

РОМЕО: Волео бих да могу да Вам помогнем. Разумем 
колико мора да је болно да нестане ћерка, сестра, 
девојка, а да не постоји ништа да то објасни. Стављам 
се у вашу ситуацију и разумем је, али оно што тра-
жите није на овом месту.

ОТЕЛО: Где су њене ствари?

РОМЕО: На које ствари мислиш?

ОТЕЛО: Њени материјали, њене ствари…

РОМЕО: Већ сам ти рекао, овде нема ничега њеног. Ни-
кад није било.

ОТЕЛО: То је лаж.

РОМЕО: Молим?

ОТЕЛО: Лаж је.

РОМЕО: Доста је било. Уморан сам од толике дрскости. 
Преклињем те да одеш.

ОТЕЛО: Избацујете ме? 

РОМЕО: Одлази, молим те.

ОТЕЛО: Не.

РОМЕО: Одлази већ једном!

ОТЕЛО: Не.

РОМЕО: Губи се!

ОТЕЛО: Али шта радиш, идиоте? Нећеш ти викати на 
мене, је л јасно?

РОМЕО: Излази из моје куће!

ОТЕЛО: Отићи ћу кад ми се ћефне.

РОМЕО: Ово не могу толерисати.

ОТЕЛО: Толерисати? Не буди смешан, кретену. Твоје 
њањаве речи ме не плаше. Знам их исто као и ти.

РОМЕО: Али шта говориш? Шта ово значи?

ОТЕЛО: То значи да ћеш ми рећи шта сте радили зајед-
но толико дуго, Офелија и ти.

РОМЕО: Јеси ли полудео?

ОТЕЛО: Мислиш да сам сисао весла? Толико књига… 
Толико књига…

РОМЕО: Потпуно грешиш. 

ОТЕЛО: Доста ми је прича о зрелом професору који 
мува студенткиње својим бла бла бла причама. То 
ме оптерећује, толико приче, толико лаких и праз-
них свињарија.

РОМЕО: Ако инсинуираш да је било нечега између Офе-
лије и мене, грешиш. Не дозволи да те бол збуни.
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ОТЕЛО: О каквој боли говориш?

РОМЕО: Офелија и ја смо имали професионални од-
нос, ништа више.

ОТЕЛО: Али ти мислиш да мене боли? Да ли заиста 
верујеш у то? Не познајеш ме, кретену.

РОМЕО: Мислим да нема потребе вређати ни изгуби-
ти манире…

ОТЕЛО: Да ме боли, већ бих ти здробио главу; је л ти 
јасно?

РОМЕО: Примио сам те у кућу јер си у жалости и због 
Офелије, али не морам да трпим ово. Одлази.

ОТЕЛО: Чини ми се да још ништа ниси схватио. Не 
планирам да одем одавде док ми све не испричаш.

РОМЕО: Одмах излази из моје куће!

ОТЕЛО: А ако не желим?

РОМЕО: Да ли ми то претиш?

ОТЕЛО: Плашим те? А, професоре? Ја те плашим?

РОМЕО: Нећу ти ништа рећи!

ОТЕЛО: Волео би да ти опалим два шамара, а? Волео би?

РОМЕО: Волео бих да одеш.

ОТЕЛО: “Волео бих да одеш… Волео бих да одеш”. Па 
штета, јер нећу то урадити.

РОМЕО: Али шта покушаваш?

ОТЕЛО: Већ сам ти рекао. Желим да ми све испричаш.

РОМЕО: Ако не одеш, зваћу полицију.

ОТЕЛО: И шта ћеш им рећи, професоре? Да ти је дечко 
твоје љубавнице претио?

РОМЕО: Али како је могуће да толико грешиш? Офе-
лија ми није била љубавница. Никад то није била.

ОТЕЛО: Не верујем ти.

РОМЕО: Била је моја студенткиња, ништа више!

ОТЕЛО: Лажеш.

РОМЕО: Моја студенткиња!

ОТЕЛО: Лажеш!

РОМЕО: Не лажем! Зашто бих лагао?

ОТЕЛО: Из страха. Да ли ти то делује као добар разлог? 
Да ти не бих разбио њушку. Да би ме се отарасио.

РОМЕО: Не плашим те се.

ОТЕЛО: Па, можда би требао.

 Док говори, Отело шамара неколико пута Ромеа.

ОТЕЛО: Шта? Плашиш ме се, а? Плашиш ме се?

РОМЕО: Повређујеш ме.

ОТЕЛО: Повређујем те? Па наравно да те повређујем, 
кретену. И још више ћу те повредити.

РОМЕО: Немој више.

ОТЕЛО: Јеси ли је овде јебао, међу овим белим и пра
зним зидовима? Или у својој канцеларији, усред 
књи га? Сигурно си је наслонио на полице и тамо си 
је креснуо, поред твојих хиљаду верзија Шекспи ра 
на осамдесет језика. То вас је палило, зар не? Поста-
вити секс тамо где култура не допире.

РОМЕО: Немаш појма шта говориш. Не знаш ништа о 
томе што се овде догодило.

ОТЕЛО: Наравно да не. Зато желим да ми кажеш. Шта 
се догодило? Шта сте урадили?

РОМЕО: Ништа нисмо урадили. Причали смо, читали, 
смејали смо се, радили смо… То је оно што смо 
Офелија и ја радили: ништа!

ОТЕЛО: И ја бих требао у то да поверујем.

РОМЕО: Ништа осим посла…

ОТЕЛО: И били сте тако срећни?

РОМЕО: Много. Веома срећни. Да.

ОТЕЛО: А зашто?

РОМЕО: А зашто да не? Шта би нам још требало? Зашто 
не можеш да поверујеш?

ОТЕЛО: Зато што нико није такав.

РОМЕО: Ти си будала!

ОТЕЛО: Будала, ја?
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РОМЕО: Имао си изванредну жену и пустио си је да оде.

ОТЕЛО: Умукните!

РОМЕО: И што је најгоре, ниси ни схватио. Била је по-
ред тебе, а ниси је чак ни видео.

ОТЕЛО: Не мешајте се у мој живот!

РОМЕО: Она је расла, сазревала, постајала јача, срећ-
нија и самопоузданија, а ти ниси приметио у какву 
се дивну особу она претвара.

ОТЕЛО: Не говорите више ни речи!

РОМЕО: Не знаш ништа о Офелији.

ОТЕЛО: Поигравате се!

РОМЕО: Жао ми те је. Много ми те је жао!

ОТЕЛО: Сад ћеш да видиш!

РОМЕО: Офелија није била твоја! Офелија одавно није 
била твоја… Није била твоја!

ОТЕЛО: Мртав си!

РОМЕО: Као она? Убићеш ме као њу?

ОТЕЛО: Шта то говорите?

РОМЕО: Мислиш да не знам? Офелија је била на врхун-
цу, пуна живота. Никада себи не би одузела живот.

ОТЕЛО: И мислите да сам је убио? Да ли стварно ми-
слите да сам ја убио Офелију?

РОМЕО: Увек сам знао да си опасан.

ОТЕЛО: Како се усуђујете да ме оптужите? Мене? Уп-
раво мене?

РОМЕО: А кога би друго?

ОТЕЛО: Ако мислите да сам ја могао да урадим нешто 
Офелији, онда Ви не знате ништа о љубави.

РОМЕО: Само знам да си љубоморан. То ми је довољно.

ОТЕЛО: Љубомора је део љубави; онога што ви игно-
ришете.

РОМЕО: Бркаш љубав са поседовањем. Ви млади бр-
кате све, увек. Да бисте волели, не морате имате. 

Довољно је дивити се. Довољно је желети. Љубав је 
жеља, ништа више.

ОТЕЛО: Ако тако мислите, ја Вас жалим.

РОМЕО: Зар ниси желео да ми испричаш причу? Почни 
тако што ћеш ми рећи како си је убио.

ОТЕЛО: Али то није моја прича.

РОМЕО: Јеси ли је силовао? Јеси ли је повредио?

ОТЕЛО: Ви сте тај који греши.

РОМЕО: Довео си је у безизлазну ситуацију? Да ли си је 
преоптеретио да више није могла да издржи? 

ОТЕЛО: Болесни сте! 

РОМЕО: Да ли си је водио за руку до њене сопствене 
смрти? Убио си је? То си био ти?

ОТЕЛО: Доста! Ја сам је волео… Волео сам је!

РОМЕО: Волео си је… али не као ја.

ОТЕЛО: Ја сам је више волео!

РОМЕО: А ја сам је волео боље!

ОТЕЛО: То је немогуће.

РОМЕО: Волео сам је због ње саме. Без тела. Без секса. 
Само идеје, мисли, књижевност…

ОТЕЛО: То није љубав.

РОМЕО: То је савршена љубав.

ОТЕЛО: То није љубав. Није. Није љубав.

РОМЕО: То је друга врста љубави.

ОТЕЛО: Ако Ви тако кажете…

РОМЕО: Једина љубав за коју сам способан.

ОТЕЛО: Љубав која не може дати љубав.

РОМЕО: Љубав која не претендује да се намеће.

ОТЕЛО: Или која не може да се намеће.

РОМЕО: Љубав оног који не може другачије да воли.

ОТЕЛО: Иако постоје и други начини да се воли.

РОМЕО: Волео сам Офелију колико сам могао. Камо 
среће да сам могао више.



> 26

ОТЕЛО: Не довољно да бисте је спасили.

РОМЕО: Не довољно да бих био узвраћен. Пре много го-
дина престао сам да волим на тај начин. Више нико-
ме не представљам опасност, ако си се тога плашио.

ОТЕЛО: И онда… зашто?

РОМЕО: Зашто? Ко ће то икада сазнати? Зашто?

ОТЕЛО: Зашто?

РОМЕО: Желео си да знаш да ли је нешто оставила овде, 
зар не?

ОТЕЛО: Да ли је?

РОМЕО: Физички, не. Жао ми је. Нема ни једног њеног 
папира, као што сам ти рекао.

ОТЕЛО: Надао сам се…

РОМЕО: Али оставила је нешто овде, у мојој глави. Је-
дан превод. Да ли би волео да га чујеш?

ОТЕЛО: Молим Вас…

РОМЕО: Надам се да се сећам целог. Иде овако:

“Када умрем, не плачи тамо
кад последњег звона јека,
рећи ће том мрском свету
да сам га заменила за онај са црвима.

И, ако читаш редове ове, не памти
руку што сад пише, јер те волим
толико да радије бих заборављена била
него да осетим да патићеш ако мислиш о мени.

Ако некада нађеш стихове ове
када се већ са земљом сјединим,
не помињи јадно име моје
нек љубав твоја угаси се животом мојим,

не дај да ти тугу види свет
и исмева те због мене.”

ОТЕЛО: Хвала.

РОМЕО: Не мораш да ми захваљујеш.

ОТЕЛО: Што сте поделили то са мном. 

РОМЕО: Нема на чему. На крају крајева, Офелијин је.

 Споља се чује сирена кола.

ОТЕЛО: То мора да су моја кола.

РОМЕО: Већ идеш?

ОТЕЛО: Идем.

 Отело се спрема да оде, али враћа се пре изласка.

ОТЕЛО: Професоре…

РОМЕО: Да?

ОТЕЛО: То је Шекспиров сонет, зар не?

РОМЕО: Тако је. Број 71.

ОТЕЛО: Офелија их је обожавала… Збогом.

РОМЕО: И то је то?

ОТЕЛО: То?

РОМЕО: Да ли заиста мислиш да се ствари могу попра-
вити са мало Шекспира?

ОТЕЛО: Ако је Офелијин превод, да.

РОМЕО: Не шалим се.

ОТЕЛО: Ја да.

РОМЕО: Не разумем те.

ОТЕЛО: Нема шта да се разуме.

РОМЕО: Изненађен сам што су кола стигла. Био сам 
убеђен да је твој квар био лажан…

ОТЕЛО: Зашто би био?

РОМЕО: … И да си лагао само да би био овде, са не знам 
каквим циљем.

ОТЕЛО: Да сам желео да Вас повредим…

РОМЕО: Повредио си ме.

ОТЕЛО: … Заиста повредим, не бих толико чекао.

РОМЕО: Зашто онда?

ОТЕЛО: Ви сте превише читали, професоре, али истина 
није увек у књигама. Кажете да ми млади волимо 
етикетирања, а у исто време сте и научник. Мислим 
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да све има своју сврху и разлог. Трудите се желећи 
да објасните све, иако постоје ствари у животу које 
немају објашњење. Офелија је, пак, волела загонет-
ке. Понављала је да је мистерија љубави дубља од 
мистерије смрти. То је из Краља Лира, зар не?

РОМЕО: То је из Саломе, Оскара Вајлда, а не Шекспира.

ОТЕЛО: Нисам је прочитао. Забележићу.

РОМЕО: Плашиш ме.

ОТЕЛО: Немате чега да се плашите.

РОМЕО: Кажеш да долазиш да ми донесеш неке књиге…

ОТЕЛО: И доносим Вам их.

РОМЕО: Онда ме оптужујеш да заводим Офелију…

ОТЕЛО: Ви мислите да сам је злостављао или нешто 
друго, што је још горе.

РОМЕО: И одједном одлазиш.

ОТЕЛО: Зар нисте од почетка желели да одем?

РОМЕО: Веома си чудан. Не разумем те. 

ОТЕЛО: Можда ме је због тога Офелија више волела.

 Сирена се поново чује.

РОМЕО: Чекају те.

ОТЕЛО: Тако изгледа.

РОМЕО: Да ли знаш шта је дистрибутивна правда?

ОТЕЛО: Не.

РОМЕО: То је један од темељних принципа класици-
зма XVII века. То значи “сваком своје”. На крају 
неког дела, добри треба да буду награђени, а лоши 
кажњени. То је још један разлог зашто су Французи 
тог доба одбацили Шекспира.

ОТЕЛО: Зато што има мистерије? Зато што сви умиру?

РОМЕО: Зато што се не зна да ли се његова дела заврша-
вају добро или лоше. Двосмисленост је непријатна: 
исто оправдава и пориче неку ствар. Немогуће је 
одржати морални поредак на њој.

ОТЕЛО: А пошто мислите да са мном нешто није у ре-
ду, требало би да одем одавде трпећи казну, зар не?

РОМЕО: Тако је.

ОТЕЛО: Зар није довољна казна то што сам изгубио 
Офелију?

 Поново се чује сирена.

ОТЕЛО: Збогом, професоре… Узгред, желите ли да Вам 
заиста, заиста кажем, зашто сам дошао?

РОМЕО: Да.

ОТЕЛО: Да се уверим да и Ви такође патите.

МРАК
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Д уодрама Офелија Педра Виљорe недвосмисле-
но спада у сериозне текстове чија је тематика 
– љубавни троугао у интелектуалном кругу, с 

подразумевајућим каскадама емоција и турбулентним 
односима – наглашено инспитаривна, јер захтева вир-
туозност глумаца (којима су понуђене многе опције), 
али и редитељску инвенцију, како би замршено клупко 
било распетљано, а посебно да би се пронашао начин 
за разигравање литерарног предлошка.

Назив драме Офелија, као и имена ликова у ко-
маду: Ромео, професор у пензији и Отело, млади стра-
нац – директно асоцирају на драматургију Вилијама 
Шекспи ра, али не епигонски, него значењски, јер чиње-
ница је да у делу великог британског драматичара не 
постоји карактер који не можемо пронаћи у нашем 
времену, у савремености. Истина, аутор Виљора при-
бегава малом коперниканском обрту, те Ромеа, који је 
симбол младости и искрене љубави, жртвовања и чо-
вечности, у свом тексту обележава ореолом година и 
титулом пензионера, али му не одузима џентлменски 

карактер “славног претка”, док Отело, можда у Виљо-
рином кључу нешто млађи од литерарног узора, та-
кође задржава све карактеристике генерала венецијан-
ске војске који од човека слободне и отворене природе 
хода, захваљујући сплетки, постаје особа коју карак-
терише самоуништавајућа љубомора. У комаду Офе-
лија нема интриганта Јага, нити лепе Дездемоне, али 
мотив је идентичан, јасан и свевремен. Избор да тачка 
сукоба буде обострана љубав према Офелији, која до 
Шпаније искорачује из Шекспировог комада Хамлет, 
такође је мудар, јер намеће не само мотив одласка – у 
манастир или смрт, него и преиспитивање емотивних 
односа према некоме ко је одсутан, а био нам је драг. 
Офелије у овом комаду нема физички, Ромео и Отело 
само говоре о њој, о жени коју су волели, свако на свој 
начин. Ромео платонски, јер за њега је љубав “жеља и 
ништа више”, а Отело верујући да “све има своју свр-
ху”. Али, они у том вербалном мачевању говоре и о се-
би, тачније о генерацијама којима припадају, то јест о 

Пише > Милош Латиновић

Драматуршка белешка: Педро Виљорa, “Офелија” 

Када је Отело срео Ромеа
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животним ставовима и друштвеним вредностима које 
заступају и бране.

Ипак љубав је у првом плану. У том колоплету из-
неверености, с једне стране грубости и несхваћености 
од стране Отела, а с друге, недовољног учешћа Ромеа, 
остала је Офелија, сама, нељубљена, несхваћена.

И ту је сукоб, између Ромеа, који је у њој видео 
нежност, поуздање, интелект, и Отела, који је зане-
маривао све то и у својој жени препознавао само оне 
знаке понашања који су га гурали у глиб љубоморе.

Коначно разрешење између актера комада Офе-
лија није шекспировско – крваво и страшно – него она-

ко како доликује судару генерација који никада неће 
бити разрешен и остаће савакоме своја – патња.

Комад Офелија поседује изузетан језички потен-
цијал, што говори да је Педро Виљора одличан драма-
тичар и књижевник, чија ћемо дела, надам се, чешће 
читати на српском језику и верујем гледати на нашим 
сценама.

Превод Ање Ромић је одличан, ефектан, јер до-
чарава и разоткрива све нијансе и детаље ове изузет-
не дуо игре.



СОФИЈА СОЈА ЈОВАНОВИЋ (1922–2022)
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О Софији Соји Јовановић данас најчешће разми
шљамо у координатном систему који је омеђен 
неколиким чињеницама. Једна, можда и најчешће 

помињана, указује на то да је Соја Јовановић изузетно 
успешно режирала комедије те да је на театарску сцену, 
с не мање успеха, постављала мјузикле. Ова одредни-
ца се, по правилу, и с ваљаним покрићем, заснива на 
Сојиним режијама Нушића и успесима њених дугове-
ких сценских поставки мјузикала у Позоришту на Те-
разијама, о којима, између осталог, сведоче и још увек 
жива сећања сарадника с којима је стварала и мјузикл 
Неки то воле вруће, чија је обновљена верзија и даље 
на репертоару теразијског позоришта. Други елемент 
овог координатног система успостављају филмови које 
је режирала; и у тој сфери опет се помиње Нушић, али 
и Стерија и Стеван Сремац, а као куриозитет неизо-
ставно се наглашава податак да је Соја Јовановић прва 
режирала домаћи (југословенски) филм у боји, као и 
да је у својој каријери два пута екранизовала Сремчев 
роман Поп Ћира и поп Спира, једном као филм, дру-
ги пут као телевизијску серију. Управо ће сећања ње-
них сарадника, глумаца који су играли у њеним пред-

Пише > Александар Милосављевић

Соја Јовановић (1922–2022)

Белешка о Софији
Присећања на контекст

Соја Јовановић, фото Позоришни музеј Србије
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ставама или редитеља који су јој асистирали, постати 
драгоцено сведочанство о њеном начину рада, вечитој 
Сојиној заиграности, маштовитости, редитељској хра-
брости и, нарочито, о вештини која је из занатске су-
периорности и привидне лакоће прерастала у аутен-
тичну театарску уметност.

Постоји, међутим, једна димензије њеног позо-
ришног ангажмана која упорно остаје у полусенци, мо
жда управо стога што ову редитељку пресудно везујемо 
за комедију која је, по општем мишљењу “лаки жанр”, 
те као таква служи забави, пукој разоноди и слабо (или 
нимало) не кореспондира са садржајима, појмовником 
и свим оним што чини суштину театарске умет ности.

Да би ова димензија била боље позиционирана и 
јаснија, неопходно је подсетити на контекст који, чини 
се, пресудно одређује театарски ангажман Соје Јовано-
вић и дефинише њен генерални став према позоришту.

Истина, у вези са овом редитељком спомиње се 
још један податак, и те како важан за разумевање по-
вести домаћег театра и овдашњег позоришног живота; 

он се тиче забране представе Бал лопова Жана Ануја 
коју је Соја Јовановић режирала 1952. у Београдском 
драмском позоришту. Односи се, дакле, на админи-
стративну меру којом је ондашња власт у лику мини
старке културе, тада први пут (или барем у том часу 
по први пут отворено и речито) демонстрирала своју 
спремност да интервенцијама у сфери театра покаже 
шта је дозвољено а шта није, шта се на позорници мо-
же приказати а шта не.

Никада, међутим, доцније у приватним или у 
разговорима за јавност, Соја није коментарисала ову 
забрану на начин који би њене уметничке или друштве-
не позиције пресудно везао за овај инцидент, нити је 
забрану из 1952. третирала као чин личног хероизма1). 
Смартала је, наиме, да је Бал лопова платио цену как-
ву је подразумевало оно доба, те да су и представа и 
разлози њеног скидања с репертоара део универзалне 
судбине позоришта, вазда оличене у најшире схваће-
ном појму Игре2). А Соја је обожавала да се игра, и свој 
ангажман у театру, на филму или телевизији увек је 
доживљавала управо тако – као игру.

Игра какву подразумева позориште, поред оста-
лог, обухвата и свеколике односе који се успостављају 
између театарских стваралаца, с једне, и заједнице у 
којој ови ствараоци делају, с друге стране, односно 
друштва у најширем смислу, па и власти које, покат-
кад, имају моћ да се административним средствима, 
рестриктивно обрачунавају са ствараоцима. О театру 

1) “Никаквих неспоразума са естетичарима соцреализма није било”, 
вели редитељка у интервјуу који је дала много година касније (Ра-
дован Купрес, “Заборав, највећа срећа човекова”, Глас јавности, 
Београд 30. децембар 1999).

2) У том контексту за Глас јавности Соја каже: “Кад се за то чуло, на 
тре ћој представи позориште је шкрипало од броја публике која 
се гу шила да гледа једну наивну комедију – балет од Ануја – опет 
мало другачију, али овог пута са тематским образложењем: ‘Мла-
ди ће да се угледају на симпатичне и јадне ситне лопове који до 
хлеба не могу да дођу од нових богаташа што све узеше!’ Данас се 
питам да није ово друго био разлог забране. Тек, у сваком случају, 
и Бал лопова је добио ореол који не би имао да није забрањен. Ми 
смо тада већ тога били свесни и јурили смо без проблема даље.”

Мјузикл Лаку ноћ, Бетина, Београдско драмско позориште, 1961.
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као Игри Соја је учила у – позоришту. И то од најбољих 
учитеља.

Уосталом, када би била суочена с податком да је 
Бал лопова прва забрањена представа у Титовој Југосла-
вији, Соја би овај податак кориговала: “Није Бал лопо-
ва прва представа коју су нам забранили, већ Сумњиво 
лице 1948. године у Аматерском академском студент-
ском позоришту, којом смо освојили прво место на 
фестивалу студентских позоришта. Представа је била 
прављена у духу ‘сили симфоније’, ведра и прилично 
наивна. И док су неки критичари тражили ‘сатиру’, 
које код Нушића нема, дотле су други сматрали да је 
то ‘ново освежење Нушића’. Они што су сматрали да 
је Нушић ‘изневерен’, видели су у нама ‘опасну гру-
пу’, западњачки настројену, па су успели да нас као 
такве разбију и забране. Али, убрзо је основано ново 
позориште, па су нас све, целу групу скупили и тако 
се у Београдском драмском позоришту десетак годи-
на одигравала свежа, нова струја позоришних и умет-
ничких стремљења.”3)

Редитељка овде најдиректније указује на корене 
властитих театарских игара, на “аматерско академско 
позориште” где је настало Сумњиво лице, односно на 
Академско културноуметничко друштво “Бранко Кр-
смановић” у којем је и сама стасавала. Испоставиће 
се да ова позоришна адреса неће бити важна само за 
Соју Јовановић, него и за комплетан театарски живот 
Београда, Србије и Југославије.

У каквом је то амбијенту Соја стасавала и где је 
стицала прва знања о сценској уметности?

Аутентичан амбијент у овом уистину аматерском 
театру још су почетком 30их година прошлог столећа 
дефинисали Мата Милошевић, Милан Дединац и Јуриј 
Ракитин, оснивачи тадашњег Академског позоришта 
Београдског универзитета. Први од ове тројице један 
је од најзначајнијих глумаца и редитеља и предратне и 
поратне Југославије, други ће доцније бити заступник 
модернизма у младом Југословенском драмском позо-

3) Исто.

ришту, а трећег, сарадника Константина Сергејевича 
Станиславског и Всеволода Мејерхољда, упамтићемо 
као “белог Руса” који је са собом из домовине понео 
и идеју о позоришном истраживању, о експерименту 
заснованом на принципу непрестаног истраживања, 
али ће у овдашњој позоришној историји бити записан 
и као један од утемељивача модерне режије и глуме, 
те као најава онога што ће обележити “златно доба” 
Српског народног позоришта.

Линију модернизма и афирмације истраживачког 
принципа у нашем театру можемо, међутим, пратити 

Мјузикл Слатка Ирма, Београдско драмско позориште, 1964.
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још даље у прошлост. Ове тенденције, рецимо, јасно 
препознајемо у активностима предратног Уметничког 
позоришта у којем је, управо сходно нимало случајно 
одабраном називу, функционисало правило да позо-
ришне представе настају на трагу најславнијих тра-
диција Московског уметничког театра. Истина, МХАТ 
није прво позориште које је афирмисало принципе 
трагалаштва, аналитичког односа према драмском 
предлошку и театарских проба заснованих на сложе-
ном процесу, али је несумњиво код нас, из различитих 
разлога, остварило највеће утицаје4).

У Уметничком позоришту нису важила правила 
као у осталим тадашњим домаћим театрима, а на де-
лу је био радикално другачији однос између глумаца 
и редитеља, глумаца и публике, али и између драм-

4) На првом месту због својих међуратних гостовања на овим просто-
рима, а потом и због доласка руских уметника након Октобарске 
револуције (Ракитина, на пример).

ског текста и глумаца. Суштина тог другачијег одно-
са била је у аналитичности, другачије успостављеном 
процесу рада и, разуме се, у истраживању. Настале на 
овакав начин, представе Уметничког позоришта нису 
настајале по индустријском моделу, како бисмо ми то 
данас рекли, кроз тек неколико проба на којима је ре-
дитељ практично одређивао мизансцен, а од глумаца 
се једино очекивало да напамет науче текст своје роле. 
Но, примена ових принципа захтевала је и другачије 
гледаоце, сада едукованије и много ширег “хоризон-
та очекивања”.

Једна од последица овако упостављених принципа 
рада и настанка представа променила је однос публике 
према комедији. На специфичан начин раслојена, са 
драматис персонама од којих се више не очекује да буду 
само забавни и смешни, заснована на дубље анализи-
раним односима према актуелном времену, озбиљније 
глумачки пласиране, између осталог детерминисане 
и (најчешће критичким) односом према дотадашњој 
традицији сценског приказивања, комедија као жанр 
добила је димензију озбиљности, што је уједно проме-
нило и очекивања публике. Наједном, комедија више 
није била само смешна и једино забавна.

Управо је у таквом амбијенту стасавала Соја Јова-
новић, од детињства свикла на уметничку атмосферу, 
од малена везана за театар, али сада, у АКУД “Бран-
ко Крсмановић”, у аматерском позоришту лишеном 
притиска да робује правилима, ослобођеном обевезе 
да своје постојање и свој рад одмерава критеријумом 
зараде на благајни и удовољавању захтева публике, 
могла је слободно да ради. Још је једна важна ствар 
детерминисала њен однос према театру – Игра. И то 
игра која подразумева чисто задовољство актера, по-
најпре глумаца које, међутим, ваља увести у ту игру, 
а то је једино могуће ако им се редитељ безрезервно 
даје и непрестано еманира љубав. Тек тада, говорила 
је Соја током комплетне своје каријере, глумци уз-
враћају пуном мером, такође без остатка.

Мјузикл Мој дечко, Позориште на Теразијама, 1984.
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Отуда се, много година доцније, тог времена и 
рада на Сумњивом лицу, Соја присећа овако: “Ми смо 
радили онако како смо желели и како нас је срце вукло, 
а неки критичари који су нас ‘урнисали’ учинили су 
нам највеће добро. Они су нас промовисали, изашли 
смо из анонимности и постали занимљива група која 
хоће нешто ‘друго’, а то је увек примамљиво”5).

Међутим, овде се прича о развоју истраживачке 
линије у домаћем театру не завршава. Јер, након ама-
терског Сумњивог лица у АКУД “Бранко Крсмановић”, 
настаће и друга верзија инсценација ове Нушићеве 
комедије, такође у Сојиној режији. Ова млађа пред-
става ће неколико година доцније, у идентичном ре-
дитељскодраматуршкоглумачком кључу, али у, ипак, 
другачијем времену, имати премијеру у Београдском 
драмском позоришту. Дакле, у првом престоничком ос-
лонцу слободног театарског мишљења и рада, у театру 
који ће доцније доживети прву забрану неке профе-
сионалне представе (Бал лопова), али у којем ће, опет 
нимало случајно, бити осујећена премијера друге, још 
славније и утицајније представе (Чекајући Годоа). Управо 
ће тај Годо из 1954. године, у режији Василија Поповића, 
бити окидач за оснивање Атељеа 2126). Годо је премијер-
но одигран децембра 1956. у згради “Борбе”, првој сце-
ни Атељеа 212, театра који је промовисао позоришну 
авангарду у социјалистичкој Југославији, а у којем су 
Мира Траиловић и Јован Ћирилов основали Битеф7).

Ако данас судимо о актуелној домаћој позори
шној продукцији и, истина све ређе, изговарамо син-

5) Радован Купрес, “Заборав, највећа срећа човекова”, Глас јавности, 
Београд 30. децембар 1999.

6) У својој знаменитој књизи Како смо чекали Годоа кад су цветале ти
кве (Бепар прес, Београд 1992), анализирајући забране две важне 
представе (већ поменуту Чекајући Годоа Семјуела Бекета и Кад 
су цветале тике Драгослава Михаловића из 1969. у режији Боре 
Драшковића у Југословенском драмском позоришту) Феликс Па-
шић показује на какав начин је у тадашњој Југославији функцио-
нисала цензура.

7) Први Београдски интернационални театарски фестивал, онај одр-
жан 1967. године, званично је носио име Битеф Атељеа 212.

тагму “битефовска представа”, по правилу нећемо по-
мислити на овај сложени низ позоришних институција 
и креативних појединаца који су постепено (иако без 
сумње нестрпљиво) формирали мапу наше театарске 
алтернативе. А управо су тако формирана упоришта 
другачијег, слободнијег и маштовитијег позоришног 
начина мишљења, баш је тако у нашем театру осна-
живана афирмација принципа (каткад бескомпроми
сног) истраживања.

Стицајем околности, понајпре због жанровског 
одређења и рецепције представа, филмова и ТВ серија 
по којима је постала позната и по којима ће остати 
упамћена, Соју Јовановић још ређе видимо као једну 
од тих тачака. Ма колоко била грубо успостављена и 
поједностављена, те лишена чвршће театролошке ар-
гументације, оваква контекстуализација наговештава 
да је овакав превид у случају Софије Соје Јовановић, 
неправедан.

Мјузикл Кабаре, Позориште на Теразијама, 1993.
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К ада се говори и пише о Софији Соји Јовановић 
као позоришној редитељки, најчешће се истиче 
њен допринос поставкама комедија Бранислава 

Нушића. Нарочито се наглашава њена готово авангард-
на поставка Сумњивог лица у Академском позоришту 
АКУД “Браћа Крсмановић”. Из њене ране фазе пажњу 
привлачи и представа Бал лопова Жана Ануја (Jean 
Marie Lucien Pierre Anouilh) у Београдском драмском 
позоришту која је била забрањена јер је, по мишљењу 
партијских цензора, својим веселим и нехајним сти-
лом и приступом теми одударала од прокламованих 
етичких и естетских вредности. Из позне фазе вели-
ку пажњу привукле су њене представе у жанру мјузи-
кла, пре свега Неки то воле вруће, а затим и Кабаре у 
Позоришту на Теразијама. Оно о чему се мање зна и 
мање говори јесте да је Соја Јовановић прва српска и 
југословенска редитељка чијa је представа селектова-
на за фестивал Југословенске позоришне игре. Реч је 
о поставци дела Добрице Ћосића Наследник (сценски 
приказ романа Корени) у БДПу. На Првим Југословен-
ским позоришним играма изведена је ван селекције, а 

наредне године у такмичарској селекцији. Исто тако, 
прелази се преко чињенице да након тих успе ха на пр-
вим фестивалима ни једна представа Соје Јовановић 
није уврштена у селекцију Стеријиног позорја. Она је 
једна од наших угледних уметница која нема ни једну 
Стеријину награду, укључујући и ону за посебне заслуге 
за развој позоришног живота. Али не пишем овај текст 
да бих истицала неправде које су нанете овој уметници. 
Не! Софија Соја Јовановић имала je сјајан, испуњен и 
успешан професионални живот и њен допринос раз-
воју позоришног живота је такав да заслужује стално 
нова истраживања. 

Стога бих скренула пажњу на представу Рањени 
орао коју је ова редитељка режирала 1972. у Атељеу 212. 
Та представа имала је необичан женски печат: сцен
ску поставку романа МирЈам режира Соја Јовановић 
у позоришту које води Мира Траиловић! Драматург 
Атељеa 212 Борислав Михајловић Михиз драматизо-
вао је најпознатији српски љубавни роман. Предста-
ва је имала много успеха код публике, али није имала 
толико среће код критике и није била изабрана за Сте-

Пише > Марина Миливојевић Мађарев

Правда за “Рањеног орла”!
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ријино позорје. Она се и данас може видети на јутјуб 
каналу Културноуметничког програма РТСа, где сам 
је и ја први пут гледала. Са ове историјске дистанце, 
када се гледа ТВ адаптација представе из 1977, Рањени 
орао делује свеже и убедљиво. Чак би се могло рећи да 
данас, у контексту савремених естетских разматрања, 
има већу естетску вредност него што је то признава-
но у време настанка представе када је третирана као 
комерцијални и забавни позоришни хит (одиграна је 
више од 150 пута). Сматрам да је редитељка од Рање-
ног орла направила кемп представу у време када је 
кемп у свету био у процесу естетског дефинисања. Да 
бих то доказала, анализираћу представу узимајући у 
обзир оно што је о кемпу писала Сузан Сонтаг (Susan 
Sontag) у свом есеју Белешке о кемпу (Notes On “Camp”). 

Сузан Сонтаг кемп одређује као стил који инси
стира на артифицијелности, театралности, претери-
вању и игри. Због тога су кемп и кич веома блиски. Но, 
за разлику од кича који настоји да буде “као стваран” 
и да копира високу уметност, у кемпу се свесно бира 
“лош избор” и претераност – кемп је одговор на кич. 
Кемп воли да се свесно поиграва кичем, али одбацује 
његову тежњу да репрезентује традиционално разу-
мевање морала. Кемп је равнодушан према моралу и 
активном политичком ангажману. Он живот посматра 
као простор естетске игре кроз неговање пренаглаше-
ног стила који је за њега једина вредност. Кемп “поја-
чава” кич (нпр. мушкарац обучен у ружичасти Шане-
лов костим ала Џеки Кенеди), али не с намером да га 
иронизује, изврће, критикује и буде груб према њему. 
Не! У суштини кемпа јесте игра и наклоност према 
ономе са чиме се поиграва. Кемп је снажно упориште 
имао међу хомосексуалним заједницама зато што је 
омогућио играње са друштвеним конвенцијама и раз-
откривање онога што би Џудит Батлер (Judith Butler) 
назвала перформативност рода, а то је сазнање да смо 
ми научени да се мушкарци имају понашати и облачи-
ти на један начин, а жене на другачији. Сазнање да је 
род перформативан – изведен – отвара могућност да 

Соја Јовановић
 илустрација Алексе Гајића

(Југословенска кинотека, мултимедијална
изложба: “Соја Јовановић – снови у боји”)
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свако креира свој родни идентитет онако како жели и 
ту се кемп показује као сјајан простор игре. Како ра
зу мети Рањеног орла Соје Јовановић у контексту овога 
што је о кемпу написала Сузан Сонтаг?

Прво морамо да се вратимо корак уназад и да ут-
врдимо естетску и друштвену позицију романа Рањени 
орао у време његовог настанка. Између два светска ра-
та Мирјана Јаковљевић била је новинарка, списатељи-
ца и колумнисткиња Недељних илустрација. Није била 
удата, издржавала се сама новинарским и списатељ
ским радом (што је била реткост у оно време). У својим 
текстовима и романима поставља питања о положају 
жене у друштву, али никада не излази ван контекста 
грађанског и патријархалног тј. владајућег у том вре-
мену. Такви су сви њени романи, па и најпознатији, 
Рањени орао, писан пред сам почетак Другог светског 
рата. То је мелодрамска љубавна прича о девојци коју 
је муж одбацио јер није ушла у брак невина, али она 
је након низа перипетија нашла љубав свог живота – 

пријатеља из детињства, бившег пилота, сада војног ин-
валида. Он је човек који је сломљен услед пада авиона, 
а она је жена коју је ломио живот. Роман се завршава 
јасном назнаком да ће њих двоје достићи заслужену 
срећу. Након Другог светског рата, са променом власти, 
Мирјана Јаковљевић је искључена из удружења нови-
нара и одбачена као представник буржоаске естетике 
и морала, а њени романи су скрајнути. За разумевање 
контекста у коме настаје представа важно је нагласити 
да се Мирјана Јаковљевић враћа у јавни живот у вре-
ме када социјалистичко грађанство ужива у комфору 
савременог живота тајно маштајући да сасвим усвоји 
животни стил западне Европе, иако јавно и даље за-
говара социјалистичке вредности. Мира Траиловић, 
једна од ретких жена позоришних управника, током 
шездесетих и седамдесетих година води Атеље 212, 
позориште које је било отворено за разне врсте иско-
рака и експеримента. Одатле је потекла иницијатива 
за фестивал Битеф. У позоришту се игра код нас први 

Из представе Рањени орао, Атеље 212, 1972.
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хипимјузикл Косa. На сцену је постављен низ савре-
мених домаћих комада који на различите начине (ве-
ома често кроз фарсу и апсурд) пропитују савремену 
друштвену стварност, те је стога ово позориште било 
право место да се у јавност врати готово забрањена 
МирЈам. 

Представа има двоструки наслов Рањени орао или 
Смеју ли девојке допустити пробу пре брака, чиме се 
ставља до знања да ствараоце представе првенствено 
интересује тема сексуалних слобода. Зашто сексуал-
на слобода? У Југославији се осећа талас сексуалне 
револуције који наилази на отпор оних који негодују 
због западних утицаја. С друге стране, социјалистич-
ка Југославија темељи се на модернистичким прин-
ципима равноправности полова што се у свакоднев-
ном животу судара са старим навикама грађанства 
које би да задржи свој патријархални морал. Зато је 
проблем сексуалних слобода у том времену једно од 
важних питања, те роман који се бави питањем сексу-

алних права жена постаје на нов начин интригантан. 
Због тога што се инсистира на основној теми романа, 
из драматизације су искључене бочне приче које се ти-
чу питања брака (Ненадов рођак, Сафетова породица, 
грађани малог града у провинцији, породица Нена-
дове веренице, догађаји након венчања пилота Нена-
да и Анђелке…) и акценат је стављен на сцене везане 
за проблем девојачке невиности, сексуалне верности 
жена, мушких освајања, жене као жртве и жене које 
емотивно манипулишу мушким манипулантима. По-
ред ових ликова уведен је и лик нараторке – МирЈам 
(Ружица Сокић), помоћу које се задржава елемент 
нарације ради сажимања саме приче. Роман је већим 
делом писан у дијалошкој форми и Михиз је настојао 
да у драматизацији сачува реплике које имају драмски 
потенцијал и/или омогућавају да се постави нови жа-
нровски оквир драмске приче. Друштвени контекст у 
коме се игра представа чини да су забране због којих 
је осуђена главна јунакиња бесмислене и смешне, што 

Из представе Рањени орао, Атеље 212, 1972.
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захтева нов приступ етици и естетици романа. Сузан 
Сонтаг истиче да кемп као и кич јако воли да се из-
даје за оно што није, али, за разлику од кича који би 
ту истину да сакрије, кемп је потцртава – тако и реди-
тељка у сваком аспекту наглашава игру са естетиком 
и етиком мелодраме.

Начин на који су драматург и редитељка присту-
пили поставци романа кореспондира са друштвеном 
ситуацијом у којој се иза социјалистичке доктрине 
крије сан о потрошачком стилу живота. У тој ситуацији 
кич (јефтина уметност за широке масе) улази у сва-
кодневни живот преко масовних медија и јачања пот-
рошачких навика. Рањени орао лако се може подвести 
под кич зато што је направљен да одговара моралним 
и естетским вредностима најширег друштвеног слоја. 
Живот и међуљудске односе приказује улепшано и сте-
реотипно и не захтева никакав напор од читаоца, већ 
настоји да изазове јаке и јасне емоције. Сузан Сонтаг у 
свом тумачењу кемпа инсистира на односу кемпа пре-
ма кичу. За разлику од кича који је спонтани естетски 
промашај, који иде на јефтино и на сигурно, кемп иде 
на свесно претеривање. Претеривање тј. персифлажа 
жанра јесте једна од изразитих карактеристика ове 
представе. Ни Михиз, а ни Соја Јовановић нису имали 
намеру да се улагују нити свету о коме говори роман, 
нити својим гледаоцима. Напротив, они су добро по-
знавали предратни Београд и знали су да живот, мо-
рал и естетику буржоазије просечан социјалистички 
потрошач гледа кроз ружичасте наочари, сетно се при-
сећајући “добрих старих времена” (иначе кемп се радо 
окреће естетским делима из прошлости која су у своје 
време доживљена као “промашај”). Међутим, њихова 
идеја није била да критикују естетику романа, што им 
замера критика (Стаменковић 1987: 201–205). Намера 
је била да се том естетиком поиграју, да је учине весе-
лом, појачаном, персифлираном, али без ругања. Соју 
Јовановић занима емотивност која се крије иза кич 
естетике – коју бисмо могли описати као велике гесте 
иза којих се крију обични људски мотиви. Ово се види 
у свим аспектима представе и Соја Јовановић показује 

различите видове естетике кич света: однос према ди-
зајну хаљина (тј. глумачког костима), кич у ентеријеру, 
кич у глумачком гесту, музика и историјска дела која 
могу бити инспирација савременог кича.

Овај приступ систематично је спроведен кроз чи-
таву представу. Сценски простор (сценограф Миомир 
Денић), нарочито део сцене у коме МирЈам припове-
да причу романа који управо пише натрпан је кич еле-
ментима – ружичасте тапете са цветићима, ружичаста 
кућна хаљина са цветићима и плисираним рукавима, 
гипсане фигуре купидона, китњасти букети цвећа, рат-
лук на радном столу... Приликом ТВ снимања представе 
Соја Јовановић је додала још један ниво – у сценогра-
фију су помоћу трика убацивани мотиви са чувених 
слика старих мајстора. На тим сликама најчешће су 
мотиви који ликовно коментаришу радњу на сцени. Та-
ко, на пример, током свађе након што је муж открио 
да Анђелка није невина, иза њих се приказује репро-
дукција платна Купидон се жали на Венеру ренесан сног 
сликара Лукаса Кранаха (Lucas Cranach) старијег. Сли-
ка алудира на задовољство и бол љубави и опасност од 
венеричне болести. Затим, у сцени сусрета Анђелке 
и њеног пилота, док обоје изигравају невинашца која 
се сасвим случајно међусобно заводе, иза њих се при-
казује чувена Фрагонарова (JeanHonoré Fragonard) 
Љуљашка. Кич воли да копира платна старих мајсто-
ра (нпр. у гобленима), а кемп пак тежи да разоткрије 
естетску имитацију без жеље да осуди тежње кича за 
неким лепшим и нестварним светом. 

Представа почиње тако што Ружица Сокић као 
МирЈам уз пратњу клавира с наглашеним патосом пева 
романсу, а затим, када је захвати “списатељски занос”, 
почне да пише то јест приповеда роман о Анђелки. На-
чин на који Ружица Сокић игра МирЈам показује на
глашено уживање ауторке у сопственој причи којом се 
наслађује, као и колачићима које грицка док смишља 
причу. У тренуцима велике емотивне напетости мљац-
кање и сркање појачавају се као контраст емотивне ау-
торке узвишеним љубавним осећањима. 
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Анђелка (Јелисавета Сека Саблић) и Миша Ђуро-
вић (Петар Божовић) улазе на сцену у ритму модерног 
плеса и уз пратњу клавирске музике и стају у позицију 
која би се могла назвати “срећни пар са старе фотогра-
фије”. Међутим, наглашен, искежен осмех, потцртава 
ироничан приступ гесту тј. слици срећног пара и тај 
принцип померања у значењу геста примењује се у чи-
тавој представи. Сваки глумац је пажљиво проучио ге-
стове које у мелодрамама и на старим фотографијама 
заузимају типови блиски лику који игра. Тако Ружица 
Сокић игра карикатуралну представу списатељице, Се-
ка Саблић преузима гестове наивке, Феђа Стојановић 
(Пилот) доброг момка, Петар Божовић (супруг Миша 
Ђуровић) грубијана и насилника из мелодраме. Бора 
Тодоровић (Гојко Марић) опонаша гестове заводника и 
зликовца, Рената Улмански (Тета) учитељице, интелек-
туалке, а Миодраг Андрић – Љуба Мољац игра Сафета 
као доброг момка из суседства. Дословно свака сцена 
и сваки гест у свакој сцени је мали омаж одговарајућој 
ситуацији из мелодраме. Глумци током игре намерно 
задржавају гесте онако како би то радили глумци Мери 
Пикфорд (Mary Pickford) или Даглас Фербанкс (Douglas 
Fairbanks) у мелодрамама немог филма. 

Важно је и то да, за разлику од МирЈам која стаје 
на страну Анђелке, ствараоци позоришне представе 
подједнако иронизују све актере у представи утврђујући 
да су они заједно са списатељицом део једне исте ес-
тетске игре. Тако, Ружица Сокић игра МирЈам као 
изразито романтичну жену која самозадовољно ужи-
ва у сопственој литератури: плаче док замишља туж-
не сцене, а емоционално узбуђење “лечи” мљацкајући 
колач или ратлук и испијањем кафе или чаја из фине 
шољице. Сека Саблић тумачи лик Анђелке као жене 
која игра улогу наивке иза које “провирује” жена која 
има много више искуства него што би хтела и смела 
другима да призна. У тренуцима када игра жртву, она 
добија хистерични напад достојан праве каћиперке. 
Посебан феномен представља улога тзв. интелектуалке 
коју игра Рената Улмански (Тета), а делимично и Сека 
Саблић као Анђелка. Сталним и брзим понављањем и 

инсистирањем на чињеници да је Анђелка “…универ-
зитет завршила, особито говори француски, похађала 
је ритмичку школу госпође Маге Магазиновић, сјајно 
свира мандолину…” (МирЈам, Рањени орао или Смеју 
ли девојке допустити пробу пре брака: 5, 6 минут), Ми-
хиз указује на чињеницу да се ту не ради о томе да је 
Анђелка стварно израсла у интелектуалку. Инсисти-
рање на њеним квалификацијама ствар је паланачке 
позе и личне промоције која има за циљ да надомести 
то што Анђелка нема мираз. Овакво тумачење лика Тет-
ке и Анђелке има своју основу у роману. Списатељица 
инсистира на томе да је Анђелка завршила права, али 
нигде не даје никакве назнаке да ће Анђелка заиста 
бити правница. Напротив! У роману се отворено каже 
да жена у Југославији не може да буде судија, иако је 
завршила права и да, евентуално, може бити помоћ-
ник у адвокатској канцеларији или у некој државној 
институцији. То се у роману констатује, а Тетка, која 
је иначе читав живот радила као професорка у гимна-
зији, каже да Анђелка може да ради док не роди дете, 
а после треба да се посвети родитељским обавезама. 

Слично разоткривање можемо уочити и у лику 
Мише кога игра Божовић. У роману он је представљен 
као балкански патријархални момак, а Божовић нам 
показује како такав тип заиста изгледа, тј. како се он от-
крива кроз своје гесте. Он радо заузима позе увређеног 
херојског јунака иза кога се врло лако открије динар-
ски грубијан и сировина који, ради му шке части, бук-
вално гази жену, а затим цмиздри над својом судбином 
и патетично се бије у главу и бацака по кревету. Феђа 
Стојановић игра Пилота то јест херо ја, изабраника срца 
главне јунакиње, који има са свим нехеројски хабитус. 
Када треба да се представи као пилот, он заузима до
стојанствене позиције (и на летовању носи официрску 
униформу). Међутим, када се заборави, лако се прет-
вори у симпатичног звекана. Сафет је у роману добри 
провинцијалац који је стра сно и наивно заљубљен у 
Анђелку. Онако како га игра Миодраг Андрић, он је 
обични глупак који говори с јаким јужњачким акцен-
том. Бора Тодоровић игра заводника и индустријалца 
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Гојка Марића као злог момка, гангстера из немих фил-
мова. Током читаве представе глумци и редитељка ће 
педантно преузимати гестове са предратних фотогра-
фија, немих и првих звучних филмова. Једном речју 
наново ће рекреирати гестуалне знакове мелодраме у 
новом хумористичнопародичном кључу.

Зашто то раде? Зашто једноставно нису играли 
мелодраму и рекреирали “добри, стари Београд”? За-
то што мелодраму можете играти као мелодраму само 
ако публика и аутор деле исте моралне назоре (види: 
Балухари, Према поетици мелодраме). Имајући у виду 
друштвени контекст у коме се дешава представа (хипи 
покрет, промењен однос према женском телу и уопште 
правима жена), право на сексуалну слободу јесте важно, 
али је морална дилема везана за дефлорацију иреле-
вантна, чак смешна, те мелодрама спонтано клиза у ко-
медију. Редитељка и драматург савршено су свесни да 
тај “добри, стари Београд” у ствари никада није ни по-
стојао, већ је то сентиментално сањарење средовечних 
на своју младост. Ако је тако, зашто читава представа 
није више “гурнута” ка друштвеној критици заблуда, 
онако како то ауторима замера Владимир Стаменковић 
на крају своје критике: “Јер задатак уметности више 
није да отвара пут плебејском емоционализму, који је, 
уосталом, одавно тријумфовао у модерним друштвима, 
већ да му се супротстави, да га критикује, да покаже 
у којој је мери он лажан, па, ако хоћете, и аморалан.” 
(Стаменковић 1987: 205, 206)

Након што је после Другог светског рата била од-
бачена и ауторка и њен роман, редитељка и драматург 
показују разумевање за ружичасту естетику, али без 
жеље да се у њу истински уживе. У друштву које сања 
западни стил живота ови ликови и њихова ауторка мо-
рају бити амнестирани и приближени савременом гле-
даоцу тако што ће бити третирани кроз хумори стичку 
пародију. Свесно уживање у кичу приближава предста-
ву Рањени орао кемпу који у то време постаје прису-
тан на уметничкој сцени као начин да се разоткрију 
различите друштвене и родне маске. Соја Јовановић и 
глумци испитују колико су родне манифестације пер-

формативне и дубоко повезане са оним како друштво 
доживљава тзв. правог мушкарца и праву жену. То јест 
како се гест, који се везује за родне улоге мења баш као 
што се мења и мода. Лудична и фарсична игра на иви-
ци апсурда јесте карактеристика позоришног реперто-
ара Атељеа 212 и она је бивала вид (безбедне) побуне 
у друштву оштрих и јасних граница. Представа Рање-
ни орао, која је у духу кемпа, зато се добро уклопила у 
репертоар. То је вероватно био један од разлога што је 
представа била веома популарна код публике, али ју 
је стручна јавност углавном третирала као “забавну” 
и то јој је отворено и замерано. 

Наша позоришна критика ни тада није, а ни сада 
не воли фриволност и претерану естетизацију. У вре-
ме када се игра Рањени орао идеја о потреби снажне 
везе књижевног и позоришног дела са реалношћу ог-
леда се пре свега у промоцији друштвенокритичких 
драмских комада и представа. Ту јасну тенденцију је 
на Југословенским позоришним играма годинама за-
ступао Георгиј Паро, а та тенденција доживљава вр-
хунац за време селекторских година Владимира Ста-
менковића, када се и званично промовише синтагма 
политичко позориште. Зато на Југословенским позо-
ришним играма није било места за Рањеног орла. Међу-
тим, оно што можемо да учинимо јесте да нагласимо 
да су постојале сјајне представе које су указивале на 
другачији естетски пут. Зато тражим правду за Рање-
ног орла Софије Соје Јовановић!
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К ао што велики сликари, вајари, архитекте, гене-
рално уметници значајна дела најпре скицирају, 
ураде нацрте и планове рада, на одређени начин 

учинила је то и Соја Јовановић. Њена прва режија би-
ла је студентска представа Сумњиво лице Бранислава 
Нушића у Академском позоришту, 1946. године. Из-
бор теме, начин на који је урађена, као и пажња коју 
је изазвала ова представа, најавили су будући рад и 
доживљај позоришта ове редитељке.

Професионални рад Соје Јовановић почео је 1949. 
када је као студенткиња Музичке академије ангажована 
на новооснованој Позоришној академији, да би само 
годину дана касније прешла у београдско Народно по-
зориште као асистенткиња режије Мати Милошевићу.

Убрзо, на предлог Добрице Ћосића, долази у но-
воосновано Београдско драмско позориште, где ће за-
почети, мало је рећи, богату каријеру.

Име Софије Јовановић уско је везано за успешне 
телевизијске и филмске адаптације домаће драмске 
књижевности и њеног транспоновања на ТВ екране и 
филмска платна тог доба.

Но, допринос историји домаћег позоришта осва-
рила је редитељским читањем домаће драмске литера-
туре. Приступ Соје Јовановић комедиографском делу 
Стевана Сремца, Јована Стерије Поповића и, нарочи-
то, Бранислава Нушића, кога је ова велика уметница 
као дете упознала у кући свога деде, великог српског 
сликара Паје Јовановића, био је, и још увек јесте по-
себан. За разлику од већине редитеља како тадашњег 
времена а нарочото савремених тумача дела наших 
комедиографа и, посебно, Бранислава Нушића, је
сте то што је Соја Јовановић њихова дела посматрала, 
може се рећи искључиво их је читала из угла хумора. 
Не као дела која се баве критиком менталитета или су 
сатирични прикази стварности. Неретко, изјављивала 
је да у “сатири има нечег злог”. Вероватно због тога у 
њеним интерпретацијама Стевана Сремца, као у Поп 
Ћири и поп Спири, али и у многим другим делима по-
пут Сумњивог лица, Др, Пут око света, Пусти снови… 
Соја Јовановић инсистира на хуморности комада и 
шарму јунака који су, можда, за тенутак посрнули у 
животу, али никада нису зли.

Пише > Жељко Јовановић

По много чему јединствена
Тридесет две године изводи се представа “Неки то воле вруће”
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Јединствен и дубок траг Соја Јовановић оставила 
је у музичком позоришту и у српској историји мјузикла 
у Позоришту на Теразијама као родном месту домаћег 
мјузикла. Нејасно је да ли су филм и телевизија ути-
цали на њен рад у мјузиклу или је било обрнуто, тек 
историја мјузикла умногоме почива на делу Соје Јо-
вановић. И као што је Мира Траиловић била значајна 
за развој драмског театра, тако је ова редитељка пре-
судно утицала на развој нашег мјузикла.

Њена прва представа у Позоришту на Теразија-
ма (1961) је Лов на гавранове Ежена Лабиша, аутора 
кога ће Соја радити не само у овом позоришту. Осим 
што је значајано утицала на прихватање мјузикла у 
нашем позоришту, битно је допринела перцепцији 
Лабиша, Жана Ануја и Саја Колемона, комедиогра-
фа који нису оптерећени “великим” тема и жељом да 
мењају свет и позориште уопште, већ да се поиграју с 
тим светом. Како пише глумица Бранка Митић о Соји 
Јовановић и њеном раду у Позоришту на Теразијам, 
“ова изузетна редитељка схвата какав потенцијал има 
пред собом: оркестар, балет, певаче, глумце, и зајед-
но са Вокијем Костићем и Бубишом Симићем, креће у 
авантуру стварања мјузикла. Лаку ноћ Бетина и Слат-
ка Ирма остају култне представе овог театра и основа 
за данашње позориште”. Било је то раних шездесетих 
година двадесетог века. 

После тог “тешког почетка” и трагалачког испи-
тивања комедије Доживљаји Вука Бубала, на ред је до-
шао мјузикл Карневал Бобa Мерилa и Мајклa Стјуартa, 
премијено изведен 1966. Следе Женски разговори Ду-
шана Радовића, Фејдоова Везана врећа, Мој дечко Сен-
дија Вилсона, Волим своју жену Саја Колемона, Анујев 
Позив у дворац, да би 1990, после три деценије рада на 

успостављању хумора као примарне димензије, Соја 
Јовановић поставила Неки то воле вруће, и овај мјузи-
кл дакако у Позоришту на Теразијама.

Већ 1993. на сцени истог позоришта изведена је 
друга антологијска представа, мјузикл Кабаре. На крају, 
Соја Јовановић је режирала представу Умрла је госпођа 
мајка госпођина Жоржа Фејдоа, 1999.

Двојица актера представе Неки то воле вруће, Ра-
де Марјановић и Светислав Гонцић обновили су мјузи-
кл и Сојину режију мјузикла, 1997. године. Представа 
је и даље на репертоару као једина која се с прекидом 
због реновирања позоришта изводи већ тридесет јед-
ну годину. То је најдуговечнија представа Позоришта 
на Теразијама.

Посебан куриозитет у вези са представом Неки 
то воле вруће јесте што улоге Џоа, односно Џозефи-
не и Џези, то јест Дафне, све ове године играју Раде 
Марјановић и Светислав Буле Гонцић.

Траба додати да је диригенткиња представе Весна 
Шоуц, Снежана Заблаћански која је играла у балетском 
аснамблу, обновила је кореографију Миљенка Штамбу-
ка, док је сценограф Миодраг Танбачки пренео ориги-
налну сценографију из првог извођења овог мјузикла.

Представу Неки то воле вруће, упкос протоку 
времена и појави многих тенденција, од пропадања 
чува хумор. То је оно на чему је инсистирала Соја Јо-
вановић радећи Нушића, Фејдоа, Лабиша, мјузикле 
Кабаре, Неки то воле вруће. Њен кредо, основа изара-
за, било да је реч о мјузиклу, водвиљу или комедији, 
јесте уважавање самог текста и онога што писац жели 
да каже, уз додавање снаге сценском изразу ове свој
ствене редитељке.
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ОБРАЗОВАЊЕ

Приредила > Марина Миливојевић Мађарев



У овом тематском блоку Сцена настоји да подржи и 
подстакне сарадњу између уметника и стручњака 
у домену образовања. Зато представљамо пројекат 

“Међународно партнерство наставника и уметника” 
у коме су учешће узели и уметници и професори из 
Србије. О самом пројекту, његовим циљевима, али и 
увидима у то какво је место позоришта и драме у ра
зли читим европским позоришним системима, писао 
је драматург Борисав Матић. Његов текст искористи-
ли смо и као увод да представимо рад два предавача 
који примењују технике и методе драмског васпи-
тања у раду са својим ђацима у две београдске шко-
ле. Ирена Алиспахић је професорка српског језика и 
књижевности Правнопословне школе, која година-
ма и с успехом у својој школи води драмску секцију 
и у настави примењује технике и методе креативног 
драмског процеса. Данијела Бојковић је вероучитељи-
ца. Завршила је Православни богословски факултет 
у Београду и за психотерапеута бихевиоралноког-
нитивног правца. Још од основне школе ишла је на 
драмску секцију, а када је почела да предаје верона-
уку, прво при храму Св. Ђорђа на Бановом Брду, а за-
тим и у храму Св. Преображења на Видиковцу, кори
стила је своје позоришно искуство да деци приближи 
библијске приче. Сада ради у ОШ “Јосиф Панчић” и 
дугогодишње искуство користи да кроз позориште и 
драму ученицима приближи градиво.

МАРИНА МИЛИВОЈЕВИЋ МАЂАРЕВ



> 50

П очетак фебруара 2022. био је обележен поновним 
пандемијским таласом ковида 19 – изазван изузет-
но заразним омикрон сојем – правим цунамијем 

који је преплавио целу Европу. Интернационална кул-
турна размена поново је задобила јак ударац у облику 
отказивања или одлагања бројних догађаја и манифе-
стација, што није било условљено само прекогранич-
ним рестрикцијама путовања, већ и огромним бројем 
заражених. Ипак, као да су се противепидемијске силе 
универзума удружиле како би омогућиле да се обра-
зовноуметничка радионица у оквиру пројекта “Међу-
народно партнерство наставника и уметника у циљу 
професионалног усавршавања” (International Teacher
Artist Partnership – Professional Development) несмета-
но одржи у Атини од 4. до 8. фебруара текуће године. 
Учесници из Ирске, Холандије и Србије, опремљени 
медицинскоправном документацијом и резултатима 
брисева из носева, упутили су се у сусрет грчким ко-
легама и радионици која ће постати пример успешне 
интеркултурне размене и снажног креативног потен-
цијала који произлази из споја уметности и образовања. 

“Међународно партнерство наставника и умет-
ника” (ИТАППД) пројекат је четири европске орга-
низације које раде у пољу уметничког образовања, а 
подржан је у оквиру Еразмус + програма. Четири ев-
ропске организације дуги низ година раде у својим 
националним дражавама, а оне су: Образовни центар 
Tralee (ТЕЦ) из Ирске који се бави професионалним 
развојем наставника; Центар за драму у едукацији и 
уметности (ЦЕДЕУМ) из Србије који промовише драму 
и плес, али и друштвени активизам на свим нивоима 
образовања; Хеленска мрежа за драмско/позоришно 
образовање (ТЕНетГр), асоцијација која се и практич-
ним и истраживачким радом бави извођачким умет-
ностима у формалном и неформалном образовању; 
Stichting Kopa, холандска невладина организација која 
се кроз своје пројекте залаже за више креативности у 
школама, али и у целом друштву. Главни циљ пројек-
та је да умрежи наставнике и уметнике и да им омо-
гући да кроз уметност у образовању трансформишу 
своје праксе и увећају степен креативности рада са 
ученицима на свим нивоима школовања. У том циљу 

Пише > Борисав Матић

Међународно партнерство 
наставника и уметника 
Путопис са И‑ТАП‑ПД радионице у Атини
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организује се пет радионица од којих је једна одржа-
на онлајн, а остале четири у свакој од партнерских др-
жава. Пројекат циља је да на крају обезбеди и ресур-
се, бесплатне и доступне свима, који ће помоћи акте-
рима у образовању да примене креативност у раду са  
децом. 

Развитак креативности свакако не остаје само на 
речима и у програмима пројекта и појединачних орга-
низација, већ се огледа у пракси и вежбама са којима 
су учесници радионице у Атини имали прилику да се 
сусретну. Основни принцип по ком су организоване 
скоро све вежбе је експериментално или искуствено 
учење које подразумева учење кроз креативни процес, 
конкретан рад и игру. Тако је, рецимо, већи део вре-
мена првог дана радионице био посвећен међусобном 
упознавању учесника, али не конвенционално како 

бисмо се сви наизменично представљали целој групи, 
већ кроз игру. Једна од вежби подразумевала је да се 
сви учесници слободно и хаотично крећу заједничком 
просторијом док не чују знак који сигнализира да се 
распореде у мање групе. У тим групама делили су ин-
тимне приче – од тога како су добили своје име, преко 
описивања првог радног искуства, до најбољег путовања 
и многих других тема за разговор. Након дуготрајног 
играња и промена разговарачких група, учесници су 
образовали велики круг у који би наизменично иско-
рачио по један учесник, док би сви други у његово или 
њено име откривали детаље које су малопре сазнали 
од те особе. Уз помоћ ове вежбе учесници се нису само 
упознали, већ се међу њима створио и осећај заједнице 
и дубље међуљудске конекције каква се иначе ретко 
ствара на другим радионицама и семинарима. 

Учесници радионице, фото: Мања Еланд
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Радионица је била одлична прилика и да се уче
сни ци упознају са школским системима различитих 
држава из којих долазе учесници, те су се откриле и 
предности и мане сваког појединачног система. Тако 
је, рецимо, велика предност ирског система то што, 
поред стандардизованог и уједначеног примарног и 
већине секундарног образовања, секундарно образо-
вање подразумева и одређени период пред крај средње 
школе када ученик може да бира које ће предмете да 
изучава како би се на тај начин припремио за факул-
тет. С друге стране, конзервативност и тврдокорно 
католичанство ирског друштва подразумева и вели-
ки број католичких школа у којима се учење одвија уз 

присуство догме и строгих верских правила. Холанд-
ски школски систем је изузетно компетитиван, поче-
вши од примарног образовања, јер ученици на крају 
основне школе полажу завршни испит на основу кога 
се хијерархијски разврставају у средње школе, али то 
је и тренутак када се формира њихово животно и про-
фесионално усмерење. Иако холандске средње шко-
ле могу да пруже стручна и специфична знања, хије-
рархијска расподела средњих школа резултира тиме 
да пут до професије уметника или наставника, преко 
ниже рангираних средњих школа, касније у животу 
аутоматски гарантује нижа примања. Грчки школски 
систем је у великој мери сличан српском, али једна од 
значајнијих разлика је то што је позоришно образовање 
обавезно у више разреда основне школе. Разлика у 
школским системима огледа се и у томе што у Ирској 
и Холандији постоји континуирана сарадња између 
министарстава за образовање и културу, те уметници 
редовно раде у школама, док, рецимо, у Србији такав 
вид сарадње готово да не постоји. 

Знаковита је била и вежба у току које су различите 
глупе имале задатак да одаберу школски систем једне 
државе и да уз помоћ две статичне слике сачињене од 
тела учесника опишу стање у том систему – једна сли-
ка описује тренутно стање, док друга пожељну визију 
будућности – резултати су били изненађујуће слич-
ни. Све групе описале су тренутно стање у школским 
системима у изразито негативном светлу. Једна група 
описала је стање кроз слику бесних и несрећних живо-
тиња затворених у кавезу, друга је приказала премор 
и општи распад система, док је трећа представила ха-
отичну структуру образовних радника који покушавају 
да се међусобно подупиру, али поклекну под огромним 
притиском. Друга серија слика, овај пут пожељних ви-
зија будућности, представљала је ослобођење од стега и 
анксиозности из првобитних слика и трансформацију 
у хармоничне телесне гестове – ослобођене животиње 
у природи, група људи која својим телима подупире 
најслабију особу међу њима итд. Ова вежба показала 

Вежба из ликовне уметности “Мали људи” , фото: Мања Еланд
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је да наставници и уметници из све четири државе ви-
де дисфункционалност и велики број проблема у свим 
школским системима, али без обзира на све гаје наду 
за оптимистичну будућност. 

С обзиром на то да се радионица одвијала у Ати-
ни, неизбежно је било дотаћи се антике и грчких тра-
гедија, па је тако већи део једног радионичарског да-
на био посвећен Софокловој Антигони. Уз разумевање 
културних разлика које постоје међу нама, учесници 
из Србије и Грчке ипак су били изненађени чињени-
цом да колеге из Холандије и Ирске – ваља поновити, 
наставници и уметници – нису чули за мит о Анти-
гони, нити за Софоклову драму. Тиме је уочена још 
једна упадљива разлика између школских система – 
наставни планови и програми у Ирској и Холаднији, 
када је реч о драмској књижевности, заснивају се на 
Шекспиру и осталим западноевропским писцима, док 
су грчке трагедије готово у потпуности запостављене, 
колико год их ми сматрали колевком западне цивили-
зације. Ипак, након што смо сви међусобно и у мањим 
групама разговарали о Антигони и динамици међу ли-
ковима у драми, могли смо без проблема да пређемо 
на следећи корак који је подразумевао да свака група 
осмисли и изведе кратку и импровизовану поставку 
Антигоне на некој од градских локација које смо тај 
дан обилазили, између осталих градски парк, трг и ан-
тичко гробље. Једна нарочито духовита група одигра-
ла је Антигону у комичнoм маниру и сместила радњу 
у доба пандемије ковида 19. Антигонa, као медицин-
ска сестра у овој импровизацији, двоуми се да ли да 
прекрши карантин и оде до сестре Исмене како би јој 
помогла јер су се код ње појавили симптоми ковида, а 
када то уради, владалац Креонт казни је са месец дана 
карантина. Она тешко подноси карантин, што је кари-
катурално потцртано, те извршава самоубиство. Група 
у којој сам се лично нашао, примера ради, другачије 
је приступила причи, те је у овој верзији Теба град у 
ком је недавно на референдуму изгласан закон који 
криминализује и брутално кажњава абортус, а Креонт 

је тај који спроводи у дело ову вољу народа. Антигона 
је, наравно, боркиња за право на абортус, а сукоб ње 
и споредних ликова приказан је плесним покретима 
којима се осликава агонија “ком царству се приклони-
ти”, њеном или Креонтовом.

Поред наведених и многих других креативних ра-
дионичарских вежби у којима су наставници и уметни-
ци учествовали и уживали, свесни да исте вежбе могу 
да примене и у свом раду са децом, ИТАППД проје-
кат је на атинској радионици иницирао и конкретне 
пројекте које ће одабрани парови уметника и настав-
ника реализовати у школама. Једна од завршних ак-
тивности радионице била је да по један наставник и 
уметник у пару смисле активност за рад са ученици-
ма у школама. Ова активност била је и одличан повод 
да се сви прецизниjе упознамо са радом колега, али 
и да испитамо колико нас је креативност радионице 
инспирисала да унапредимо методе образовног рада.

Учесници радионице дочаравају 
наставни план и програм уз помоћ статичне слике, фото: Мања Еланд



> 54

Иако је у овом сегменту било доста занимљивих 
предлога наставничкоуметничких парова, морам да 
признам, без велике скромности, да су се нарочито ис-
такли предлози српске екипе. Тако су вероучитељица 
Данијела Бојковић и визуална уметница Анастасиа Та-
сић осмислиле радионицу Библија за почетнике, која ће 
се реализовали до краја текуће школске године у ОШ 
“Јосиф Панчић” на Бановом брду. Ученици веронауке ће 
током радионице направити стрип заснован на библијс-
ким причама, али ће их менторке охрабрити да осмисле 
нове крајеве прича како би биле релевантније њиховој 
генерацији и савременом тренутку, и како би се избегле 
мрачне поруке оригиналних текстова. Ова радионица 
– која ће иначе резултовати изложбом стрипа у школи 
– уклапа се у досадашњи методолошки оквир Данијеле 
Бојковић у предавању веронауке, будући да се она ко-
ристи савременим методама дебате, отвореног разго-
вора и критичког мишљења у свом раду са ученицима.

Иако међусобно није било никаквих договора 
око усклађивања планирања радионица са ученицима, 
испоставило се да је још један наставничкоуметнич-
ки пар осмислио пројекат у коме се брехтовски реви-
дирају традиционални текстови. У питању је пар који 
су сачињавали Ирена Алиспахић, наставница српског 
језика и књижевности Правнопословне школе Београд, 
и ја као драматург, а радионица са средњошколцима 
подразумева феминистичко тумачење народне српске 
епске поезије кроз драмске и позоришне методе. Циљ 
пројекта који ће се такође реализовали до краја текуће 
школске године јесте да се кроз процес рада са учени-
цима критички преиспита доминација мушких и пот-
чињеност женских ликова у српској епици. Међутим, 
нећемо се задржати само на дијагностификовању про-
блема, већ ћемо кроз слободну и осавремењену дра-
матизацију и изведбу народних епских песама дати 
глас женским ликовима, уз посебан осврт на мишљења 
средњошколки и средњошколаца о овој теми. Ова драм-
ска радионица се концептуално уклапа и у претходни 
рад Ирене Алиспахић на драмским секцијама, настав-
нице која је често у фокус својих представа стављала 

маргинализоване групације. То је делом повезано са 
чињеницом да се представе у Правнопословној шко-
ли Београд одигравају на Дан школе 9. маја, што је и 
Међународни дан победе над фашизмом, те су и теме 
представа често друштвено ангажоване. Тако је Ирена 
Алиспахић, примера ради, раније са средњошколци-
ма поставила Пушкинове Цигане, фокусирајући се на 
тему мањинског расног идентитета, или Ујка Вању са 
посебним фокусом на однос човека према природи.

Пажњу је привукла и радионица Ходати у туђим 
ципелама за предшколску децу коју су осмислили васпи
тачица Милица Ђурђевић и визуeлни уметник Бојан 
Голубовић. Ова радионица подразумева неколико ак-
тивности, а прва међу њима је чин упознавања – Руко-
вање – кад дете треба на папиру да нацрта и изреже 
облик шаке, а затим у средишту те “шаке” да нацрта 
поруку љубави, мира или неког другог осећања. Ту па-
пирну шаку затим треба да залепи на шаку свог дру-
га или другарице, како би пренео поруку позитивног 
осећања и емпатије. Оваква радионица за циљеве има 
развој емпатије и, генерално, осећања деце, развијање 
еколошке свести од малих ногу (будући да ће се кори-
стити рециклирани материјал), развој финих моторич-
ких способности и подстицање креативности.

“Међународно партнерство наставака и уметника 
у сврху професионалног усавршавања” је радионица 
која није само подучавала наставнике и уметнике ино-
вативним образовним методама, већ нас је покрену-
ла да те методе применимо у раду и пре него што смо 
уопште завршили радионицу и допутовали из Атине, 
што доказују радионичарски пројекти које смо осми-
слили током радионице, а дорадили их и њихову им-
плементацију договорили по повратку. ИТАППД је 
најбољи пример квалитетног уметничког образовање 
који доказује да би свет био далеко боље место само 
када би школе, институције и, генерално, друштва би-
ла боља и напреднија, када би уметницима и педагози-
ма било омогућено да развију и испоље пун креативни 
потенцијал у раду са децом.
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У давна времена када је један од највећих влада-
ра света Александар Македонски владао Евро-
пом, преставши да се излежава на топлом атин-

ском сунцу, славни Диоген из Сениопе упалио је свој 
фењер и кренуо да кружи атинским улицама. Људи су 
га пресретали и у чуђењу одмахивали главом, док га 
један није упитао шта ради и да ли је сишао с ума. Вр-
ло озбиљно Диоген му се загледао у очи и одговорио: 
Тражим човека.1)

На Такмичењу симулације судског процеса одр-
жаног у марту 2014. године, глумачка екипа Прав-
нопословне школе Београд (касније позната под на-
зивом Луде шеширџије) ушла је међу публику, такми-
чаре и судије с фењером у руци, загледајући се свима 
у очи и изазивајући негодовање, неразумевање, смех, 
реакцију у сваком случају, и на питање једног од так-
мичара шта то раде, одговорила: Тражим човека. У 
аудиторијуму се све стишало, сви су ућутали, погледа 
упереног у под или зид испред себе, замислили су се 
и потражили некога или нешто у себи.

1) Ауторка је професор српског језика и књижевности

Драмска секција Правнопословне школе Бео-
град већ годинама уназад проналази начине да допре 
до публике, односно младих људи којима би скренула 
пажњу на разумевање друштвених појава, емпатију, 
солидарност, уопште на све оно људско које прети да 
буде заборављено у виртуелном и апатичном свету да-
нашњице. Жива реч, музика, креативно уобличавање 
мисли и потреба, део су радионица на којима се при-
према представа за Дан школе, Светог Саву или неку 
другу манифестацију чији је активни партнер тален-
тована екипа младих људи. Њени се чланови мењају 
сменом генерација али дух којим старији дарују млађе 
и обрнуто остаје акумулиран у зидовима школе.

Већ годинама радим као професор у средњој 
школи и предајем српски језик и књижевност. Драм-
ску секцију почела сам да водим 2013, прво у Електро
техничкој школи Стари град на Дорћолу, где сам нека-
да радила, а потом у Правнопословној школи у Све-
тогорској. Сваке године вршим пријем нових чланова, 
а жеља и ентузијазам младих људи, потреба да се по-
кажу у што бољем светлу, одувек ме је фасцинирала 
и подстицала на то да их укључујем у разне пројекте 

Пише > Ирена Алиспахић1)

Диогенов фењер
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и да мењам концепцију школских приредби и њихов 
декламаторски карактер. Све је почело на поменутом 
Такмичењу симулације судског процеса. Наиме, та-
лентована Данијела Станковић, професорка правних 
предмета и моја колегиница, предложила ми је да так-
мичење искористимо као начин повезивања предме-
та, односно, да сувопарни карактер правних предмета 
представимо у новом руху: кроз представу о људским 
правима, толераницији и прихватању различитости. 
Написавши причу о Лудом Шеширџији којем суде због 
чудног облачења и још чуднијег понашања, покренута је 
идеја да се драмски текст може укључити у наставу и 
бити непосредан део ње. 

Отварам главни претрес по оптужници Петра 
Коврлије, јавног тужиоца у Београду КТ број 4512/14 од 
15. 4. 2014. год. због кривичног дела “Нећу да будем човек 
из масе” из члана 12 став 2 тачка 3 закона “Сви смо ис-
ти”, почетак је симулације судског процеса у којој су 

учествовали, поред чланова секције, и ученици заврш-
них разреда представљајући ликове судије, тужиоца, 
браниоца, сведока, оптуженог и вештака (такмичење 
из симулације судског процеса базира се на неком кри-
вичном делу). Актуелизујући Стилске вежбе Рејмона 
Кеноа будући студенти Правног факултета прихватили 
су ангажовање у критици друштва због његовог прими-
тивног, насилног и дискриминаторног става.

Основно јавно тужилаштво КТ 4512/14, дана 9. 
5. 2014. године Основном суду у Београду. 

На основу члана 43 став 2 тачка 5 у вези са чланом 
331 и 332 подижем оптужницу против Лудог Шешир
џије из центра Београда, рођеног после друга Тита, од оца 
Шеширџије и мајке Уметности, по занимању слободни 
уметник, неожењеног, без деце, грађанина планете Земље, 
зато што је у аутобусу, дана 15. 3. 2014. године, у по-
дне, способан да схвати значај свога дела и да управља 
својим поступцима, био другачији и на тај начин по-

Један накарадни школски час, Дан школе Из представе Књига моћи
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казао презир према члановима душтва, не уважавајући 
њихове погледе на живот и свет, њихове ставове, навике, 
начин одевања. Зато што је носио велики шешир, ман-
тил са великим изрезом и огромним дугметом на њему 
и на тај начин привлачио непотребну пажњу и погле-
де осталих путника, притом брбљајући себи у браду, 
псујући, не обазирући се на коментаре других форсирао 
свој став, ишао до крајње границе, гурао се, зато што 
је гледао у једну тачку не осврћући се око себе ЧИМЕ ЈЕ 
ИЗВРШИО КРИВИЧНО ДЕЛО “НЕЋУ ДА БУДЕМ ЧОВЕК 
ИЗ МАСЕ” из члана 12 став 2 тачка 3 кривичног закона.

Када је представа постављена на школску сцену, 
мало је рећи да је публика била заинтересована. Са 
разумевањем су посматрали импровизовани аутобус 
у који ученици улазе приказујући клишее друштве-
ног понашања: нетолеранцију, себичлук, бестидност, 
бахаћење, незаинтересованост и избегавање одговор-
ности по принципу дешава се неком другом а не ме-

ни, театралност оних који се утапају у масу сличних и 
многе друге. Смејали су се и негодовали. Без Диогено-
вог фењера нашли смо пут до публике, али и до мно-
гобројних ученика који су после дугих проба увидели 
значај ангажованог позоришта. Врло интуитивно, иг-
рајући се, сами су конципирали ликове из јавног пре-
воза. Такође, гледајући пробе, сугестивно су учествова-
ли у допуни текста и његовом коначном уобличавању 
развијајући емпатичне вредности и заузимајући кри-
тички став. На крају Данијелина и моја идеја уроди-
ла је плодом: ученици су активно укључени у процес 
наставе кроз драму несвесни чињенице о коришћењу 
метода Позоришта потлачених (њих је осмислио и 
развио током седамдесетих година Аугусто Боал као 
специфичну врсту отвореног позоришта које својим 
представама реагује на актуелне, врло осетљиве теме 
посебно се фокусирајући на друштвене проблеме које 

Луди Шеширџија – чекајући аутобус Мало атмосфере уз песму Артан Лилија
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је углавном тешко али не и немогуће решити). Међу-
тим, чини ми се да ни нас две професорке нисмо биле 
у потпуности свесне како ће се све развити до краја. 
Зато смо наставиле путањом која се сама појављива-
ла испред нас.

Убрзо након играња ове представе у школи прија-
вили смо се на Први Позоришни фестивал деце и мла-
дих у области екологије и екологије душе Mater Terra, 
чија је уметничка директорка Сања Крсмановић Тасић. 
Са Сањом сам сарађивала у оквиру ЦЕДЕУМа и горе 
поменуте вештине у креирању другачијих школских 
представа стекла сам управо дружећи се с њом и дру-
гим дивним људима из света Форум позоришта. Поста-
ла сам придружени члан ЦЕДЕУМа (Центра за драму 
у едукацији и уметности) након похађања семинара 
Од метода у настави до школског Форум позоришта: 
драма унапређује кључне образовне компетенције. Та-
да сам први пут разумела улогу драме у образовању 

и почела да користим стечене вештине са семинара у 
непосредној настави. Неколико година пре стручног 
усавршавања са ученицима Правне и Електротехничке 
школе посећивала сам позоришта у оквиру Битеф по-
лифоније и сарађивала са Љубицом БељанскиРистић, 
координаторком програма са семинара, уметничком 
директорком Битеф полифоније и оснивачем Шкозо-
ришта (Шкозориште је драмски едукативни пројекат 
настао у жељи да се драма изводи кроз игру и да буде 
производ дечјих искустава; то је ново подручје креатив-
ности у образовању; деца су аутори који мењају драмске 
структуре или се уклапају у њих али кроз слободно ис-
пољавање интересовања, жеља, емоција, вербалном или 
невербалном комуникацијом успостављају везе између 
игре и позоришта). Ђаци су долазили на радионице, ак-
тивно гледали представе и учествовали у разговорима 
са модераторима на крају. Очигледно љубитељи позо-
ришта, моји ученици и ја нисмо одустајали од бављења 

Из представе Свети СаваИз представе Лудост
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глумом, односно да се играмо. Убрзо је уследио и Трећи 
Mater Terra фестивал. Тада смо наступали представом 
Ријалити шоу која се бави критиком медија и пласи-
рања кича на националним и другим телевизијама у 
Србији. Искривљене вредности, неморал, несавесност 
представљене су искарикирано. Наиме, радња почиње 
иза кулиса приликом снимања ријалитија. Ту су стар-
лете, певачице, грађевински радници, политичари, 
манекени… искривљених снова, беспризорни у својој 
жељи да постану нешто велико. Изненеда, на врата 
телевизије лупа група интелектуалаца која захтева да 
и њих убаце у ријалити, јер желе да се обрате нацији. 
Управа телевизије пристаје јер мисли да ће то подићи 
гледаност и припрема нешто као такмичење између 
њихове представнице и представника интелектуалног 
света. Професор, доктор, судија и студент на крају из-
лазе као морални победници јер старлета против које се 

такмиче показује своје необразовање, простоту и его 
истичност.

Водитељ: Како узети дан, како га хипнотисати, 
измнипулисати, како од њега сакрити стварност, ка-
ко забавити просечног становника, станара Прокле-
те авлије? Ми нудимо решење. Дајемо огледало у којем 
ће он посматрати и пратити свакодневницу других, 
а притом заборављајући да је у том огледалу лик њега  
самог.

У лику старлете Сабрине има толико тога про-
мискуитетног као у свету око нас да то плаши и ужа-
сава свакога ко мисли својом главом. Разумевајући 
флоскулу ријалити је свуда ученици су свесно осу-
дили реалност која је постала друштвено прихватљи-
ва. Желимо ли свет који нам се сервира, питали су 
ови млади људи публику уз стихове Земље грува: Љу-
ди желе, људи мисле да желе, људи желе што се оче-
кује. Пријатно је било осетити енергију која про-

Трећи Mater Terra фестивал Четвртаци у Симулацији судског процеса
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изилази из бунта, пријатно је било рећи не шунду и  
кичу!

Правнопословна школа Београд слави 9. мај 
као Дан школе. То је Дан победе над фашизмом, то је 
Дан Ев ропе, али за нас који припремамо приредбе и 
пред ставе то је дан када можемо да устанемо против 
свих нерегуларности друштва и да се боримо гласно 
за оне обесправљене. Тако смо једне године на шесто
годишњицу смрти Вилијама Шекспира обрађивали 
Хамлета, али представљајући ликове Розенкранца и 
Гилденстерна као примере лицемерних, подобних, 
страначких актера нових друштвених појава. Кад год 
би на сцени показали саучесништво у прљавим игра-
ма, хор би певао реплику из филма Танго је тужна ми-
сао која се пева “Миш, миш, миш, миш, миш... пацов”, 
алудирајући на Хамлетову реченицу када је убио По-
лонија: “Гле, пацов.” Следеће године поставили смо 
на сцену Пушкинову поему Цигани. Иако је прича о 
двоје љубавника трагична, игра, ромска музика и пе
сма створиле су дивну атмосферу са свим тим шаре-
нишом да је публика аплаудирала дуго. Нећу никада 
заборавити коментар једног свог ученика који нам је 
захвалио на томе што приказујемо ромску културу у 
једном новом светлу и рекао да је толико дивно то што 
смо урадили да нам то никада неће заборавити. У свом 
комформизму често заборављамо да су различитости 
оно што је потребно сваком друштву, посебно када је 
у питању културна хегемонија. Обрасце треба мењати, 
а не прилагођавати им се. 

Било је много представа и такмичења. На Триде-
сетом фестивалу Позоришних игара деце и младих Бе-
ограда освојили смо, поред награде за најбољу глуми-
цу, и ону за избор музике у представи Луди шеширџија. 
Често смо за представе бирали музику познатих рок 
музичара попут Владе Дивљана, Дарка Рундека, Марче-

ла, музичких група попут Партибрејкерса, Земље гру-
ва, Артан Лилија или обрађивали познате песме попут 
оних из мјузикла Коса “Let the Sunshine in” или песме 
“Sway” Дина Мартина. Сања Шановић, професорка му-
зичког васпитања, колегиница и пријатељ, активно је 
учествовала у свим нашим замислима, а касније, када 
је отишла у Пету београдску гимназију, њеним стопама 
наставила је Тамара Пајдић, нова професорка музичког 
у нашој школи. Музика је увек била добра, покретачка 
и едукативног карактера. Наравно, било је и љубави 
на прво слушање. Нека деца су први пут чула за поје-
дине извођаче и никада их нису заборавила, штавише 
постала су њихови фанови. Међутим, некада смо је и 
стварали. За дечју представу Књига моћи сами смо пи-
сали текстове и компоновали музику. Ова представа је 
изведена за Нову годину пред децом запослених али и 
децом из Свратишта којима су делили поклоне учени-
ци наше школе. Представа је укључивала преко три-
десет учесника. Било је заиста уживање гледати како 
се ученици забављају враћајући се у доба првих бајки 
и дечјег доживљавања стварности.

У едукацији кроз ваннаставне активности веома је 
важно нагласити љубав према позоришту, према умет-
ности уопште. И у непосредној настави књижевности 
многа дела могу се обрадити кроз игру и акцентовање 
нових слојева тумачења књижевног дела. Ученици че
сто носе фењере који осветљавају пут нама наставни-
цима, питање је да ли желимо гледати другима у очи 
или чак најважније желимо ли гледати у себе. Умет-
ност тражи пут до човека, до детета, али је школски 
систем не укључује у образовне процесе. Све док тако 
једнообразно, пасивно учење буде владало школским 
учионицама, једини извор светлости биће онај неза-
мењиви фењер, наставник ентузијаста, добронамерни 
актер свих друштвених збивања.
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В о времја оно, када сам била ученица, наставни 
процес није имао динамичност данашњег. Иако 
ученици нису имали могућност усвајања знања 

кроз демонстративну методу, из тог и таквог образовног 
система односно школе изашао је и приличан број да-
нашњег образовног кадра. Некадашњи школски си стем 
имао је могућност бирања секција по личним афини-
тетима и жељама, но данас деца бирају секције или 
слободне наставне активности по ономе што је школа 
као установа изабрала на “шведском столу” активности 
препорученим од Министарства просвете. Дечје жеље, 
афинитети и склоности врло често су неостварене ам-
биције родитеља. Систем у чијем би фокусу требало 
да буде детеученик често је занемарено од тог истог 
си стема јер бирократска шума прописа, извештаја и 
правила ставља га у други план, наставници из тог врт-
лога траже излаз кроз различите начине, понекад бива
јући учесници немогуће мисије система у коме раде.1)

Мене је одувек привлачила сцена тако да секције 
које сам по правилу бирала биле су драмска, рецита-

1) Ауторка је теолошкињавероучитељица

торска и литерарна, али на жалост или срећу, нисам 
имала довољно храбрости да ту своју љубав пренесем 
на “даске које живот значе” и постанем професинална 
глумица, редитељка или сценаристкиња.

Након завршеног Православног богословског фа-
култета почела сам да радим као вероучитељица, прво 
при парохијском дому а затим, када је верска настава 
враћена у образовни систем, била сам једна од првих 
седамдесетак вероучитељавероучитељица који су на-
кон педесет година паузе поново ушли у школе. 

Моја учионица постала је моја сцена, моја позор-
ница. Налик средњовековном литургијском позоришту, 
уз помоћ малихвеликих људи, мојих ђака, библијске 
приче просто су оживеле пред радозналом публиком 
која је имала своје премијере од часа до часа. Тако су 
Адам и Ева постали Земљанко и Живана (Адам – цр-
вени, од земље створени и Ева – она која даје живот, 
прим. аут.), Нојеву барку напунили су дечаци и девој-
чице који су глумили своје омиљене животиње, а Ва-
вилонску кулу нисмо саградили јер смо се једни дру-
гима обраћали на различитим језицима. Круна рада 
сваке школске године била је светосавска представа. 

Пише > Данијела Бојковић1)

Уметност предавања  
– учионица као сцена
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Манастир Месић 
представља непокретно 
културно добро као 
споменик културе од 
изузетног значаја. 
Манастирска црква 
посвећена је Светом Јовану 
Крститељу још 1660. године, 
што је јединствен случај 
међу српским манастирима.

Манастир Месић из 15. 
века највећи је манастир 
Банатске епархије. 
Налази се у подножју 
тзв. Магарећег брда, у 
виноградарском рејону, 
источно од града Вршца.

Ауторка текста је и  
ауторка фотографије.
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Пуних тринаест година, колико сам спремала школ-
ске представе, Свети Сава је давао поуке публици кроз 
различите драматизације његовог лика, од средњове-
ковног монаха који мири браћу, до светитеља који до-
лази у будућност земље коју су стварали његов отац, 
брат или њихови потомци.

Верска настава као предмет даје неограничене 
креативне могућности. Такорећи, целокупна средњо-
вековна уметност базирана је управо на библијским 
представама. Уметници минулих векова оставили су 
монументална дела инспирисана темама и ликовима 
из Старог и Новог завета. 

Упознати младе нараштаје са зографима, ваја-
рима и сликарима, понекад, заборављених време-
на својеврсни је изазов али и најкреативнији део мог 
посла. Кроз различите презентације, изложбе ђачких 
радова, радионице, ученици путују кроз време. Слу-
шајући и учећи о Богородици друже се са студенич-
ким фреско писцима и откривају тајну “Студеничког 
распећа” и византијско плаве боје или заједно са Лео
нардом да Винчијем сликају “Богородицу на стени”.

Бити наставница веронауке то јест вероучитељи-
ца сложен је и комплексан задатак али исто тако ди-
намичан, креативан и надасве очаравајући. Као и глу-
мац на позорници, који публику може опчинити ли-
ком који глуми, и наставник или наставница у школи 
може бити у различитим улогама, од приповедача до 
веронаутичара у чаробном свету библијске историје, 
археологије и уметности. 

У Еванђељу по Матеју (19,14) Христос каже: “Пу
сти те децу мени, јер је таквих Царство Небеско...” ово 
су речи којима већ двадесет година крећем на своје ча-
сове. Кад уђем у учионицу, трудим се да ми управо те 
речи буду идеја водиља јер је, по мом мишљењу, један 
од задатака вероучитеља односно вероучитељице да уп-
раво ту невиност дечје душе сачува што је дуже могуће. 

Данашња деца живе у свету са много више иза-
зова него генерације њихових родитеља. Понекад се 
питам на који начин превазићи искушења које нуди 

виртуелни свет, како одговорити захтевима постМи-
ленијалаца? Одговор је често тежак и комлексан јер 
савремени свет ставља појединца и његове потребе у 
центар а брише припадност заједници и од данашње 
омладине ствара номаде осетљивог срца. Управо су та 
срца као небрушени дијаманти, поверени сваком од нас 
који ради у школи. Мој задатак као вероучитељице је 
да пробудим, у сваком свом ђаку, најбољу верзију њега 
самог и покажем му Пут, Истину и Живот (Јн. 14, 6). 

“Лепота ће спасити свет”, каже Ф. М. Достојев-
ски, истинитост ове реченице можете видети сваког 
септембра кад почиње нова школска година. У њего-
вим речима сажета су сва питања, страхови, погледи 
и осмеси још једне генарације у низу оних које дола-
зе на моје часове. Овде се треба осврнути и на то да 
је верска настава обавезни изборни предмет и да су 
ученици који се одлучују да крену на веронауку деца 
и млади који верују у чуда и магију љубави и лепоте, 
они су ти који су изабрали да спасу свет.

На факултету, кроз различите педагошке пред-
мете или дидактику, нико вас неће учити шта урадити 
уколико вашег ученика ухвати смех због вашег лапсуса, 
семинари вам неће понудити алате којима ћете спре-
чити да се нека девојчица расплаче јер сте причали о 
Анђелима, а статистика каже да је потребно осам го-
дина да се направи добар наставник. У том броју осам 
има прилично симболике јер исти број окренут за де-
ведесет степени даје знак бесконачности, везе која на-
стаје између нас и Бога.

Одрасли често мисле да се у данашње време не 
дешавају чуда. Волела бих да свако ко тако мисли мо-
же бар на тренутак да завири у моју учионицу и при-
суствује магији коју стварају моји ђаци. Волела бих да 
учествују у уметности предавања, да стану на позор-
ницу, осете додир Анђела и заједно самном и мојим 
ученицима крену на пут кроз време и у будући живот.



ТЕОРИЈСКА
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К ада критичари разматрају појам ритуала у са-
временој драми или када редитељи авангард-
ног театра описују покушаје да се у раду врате 

примитивној и ритуалној функцији позоришта, Арто1) 
ово име је прво које се ту помене. Иако сâм није био 
творац поменутог тренда, Антонен Арто је био аутор 
који се први усредсредио на снове, као и на примитивне 
нивое свести који су, једном анализирани, указивали 
даље на повратак “дивљим” коренима и “примитив-
ним”, односно првобитним културама.2) Експресио-
нистички сликари, попут Емила Нолдеа, враћали су се 
афричкој скулптури у потрази за инспирацијом, али у 
области позоришта Арто је био први који се окренуо 
неевропским и “примитивним” изворима. Веровао је 
при том да су његово Позориште “Алфред Жари” и ба-
линежанско позориште магични извори примитивног 

1) У српској Википедији Артоово позориште суровости назива 
се театар окрутности, међутим, ова два појма садрже бројне 
различито обојене нијансе конотација и ја бих синтагму преузела 
као “театар суровости”.

2) Када смо, под окриљем Миодрага Павловића, за београдску Просвету 
1988. Зоран Петковић, Златко Красни, Ивана Миланкова и ја 
преводили, а затим и уређивали антологију Првобитне поезије, једно 
од првих питања које се поставило било je да ли задржати израз 
“примитивна”, лагано пежоративног колорита, или га заменити 
појмом “првобитна”.

Пише > Нина Живанчевић

Антонен Арто и “позориште 
суровости” (окрутности)1) (I)

Антонен Арто, 1926.
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несвесног. При свему одбацивао је логику и разум у 
раду као “праве ланце који окивају дух и који га ока-
мењују”. Његов програм подржавала је ирационална 
спонтаност и делиријум. Артоов делиријум требало 
је да буде заразна сила која истерује репресивне об-
лике понашања у друштву. Тај делиријум би се ширио 
публиком која посећује Артоово позориште, аналогно 
ширењу куге коју је Арто видео као неку врсту “спи-
ритуалне слободе” која је разобличавала све друштве-
не норме, а ширила се без обавезних пацова и без ди-
ректног контакта. Повезаност између спиритуалног и 
физичког типична je за Артоа по коме је позориште 
имало за задатак да развије ритуални језик који би нас 
вратио универзалним физичким знацима или хијеро
глифима чији вербални израз је представљала инкан-
тација. Ови елементи могли би се назвати пивоталним 
у развоју Артоовог концепта позоришта суровости ко-
ме бисмо овде додали и пословично тематско преокре-
тање доброг и злог.

Да би опстала, наша култура прогласила je све 
оно природно и физичко у њој као “зло”; а да бисмо 
одбацили негве тог злог друштва ми морамо да ура-
димо нешто “зло”. Арто стога сматра да је насиље не-
ка врста спиритуалног преврата, уништавања облика 
репресивног понашања које нам је наметнуло друштво 
које је постало неподношљиво. Суровост нам је овде 
представљена као доказ имплицитног насиља европ-
ске цивилизације која стоји насупрот племенитом 
дивљаштву Русоовог концепта примитивног друштва. 
У овом смислу суровост је представљена као природна 
законитост, принцип Дарвиновог принципа стварања 
кроз потирање претходног.

Артоова формула позоришне активности одвија-
ла се по следећој схеми: повратак Првобитном (при-
митивном) кроз Ритуал – Суровости, која обликује по-
зоришну представу.

Као пророка, мађионичара, визионара и шама-
на, пре свега трагичног хероја, Артоа су нападали на 
разним нивоима – говорили су да је његово позориште 

било недоступно, неизводљиво или напросто удаљено 
од друштвеног и политичког контекста његове пуб-
лике, међутим, данас већина критичара сматра да је 
потпуно заслужан за стварање новог позоришног си
стема. Истина, идеју његовог позоришта видимо пре 
свега у његовој теорији али не и у пракси, а практич-
не трагове његових идеја видимо најпре у раду Бароа, 
у позоришту Гротовског и Ливинг театра, као и у раду 
Питера Брука. Артоов живот је било његово највеће и 

Антонен Арто, Аутопортрет, 1930.
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право позориште. Једном је рекао: “Ако је традицио-
нално позориште имитација живота, живот је права 
имитација правог позоришта.”

У својој теоретској књизи Позориште и његов двој-
ник Арто је осећао да не може у потпуности да се из-
рази речима, па је стога тражио свој израз у древним 
митологијама и компликованим метафорама, али на-
кон свега (свог пута у Мексико, пре свега) доживео је 
нервни слом. Ричард Шекнер (Перформинг гараж), 
Џулијен Бек и Џудит Малина (Ливинг театар) као и 
Питер Брук и Чарлс Маровиц непрестано су се инспи-
рисали Артоовим концептима. Међу овима убраја се 
виђење драме као “процеса” уместо завршеног про-
извода, инсистирање на “директној режији” и на им-
провизацији на сцени које су по Артоу биле основице 
“правог” позоришта. Године 1964. Брук је режирао Ар-
тоову прву драму Испљувак крви; након ове поставке 
Брук је изјавио: “Артоа треба узети као начин живота, 
или још боље, треба закључити да Арто поседује из-
вестан квалитет који нас упућује на одређени позо-
ришни стил.” Овај стил укључује јогу, вежбе дисања, 
изражавање емоције кроз различита осећања која на-
водно блокирамо за тренутак у различитим телесним 
органима. У оригиналном Артоовом учењу, пак, јављао 
се процеп између његових јаких теоријских ставова и 
донекле запостављене праксе. Важно је истаћи и по-
датак да Арто није веровао у тоталну импровизацију 
на сцени, већ је истицао да представа само треба да 
изгледа импровизована. Ипак, одбацивао је идеју о 
детаљно разрађеном, писаном сценарију у позоришту 
и развио систем бележења анотација, гестова, израза 
лица, тонских варијација и дисања. Жеља му је би-
ла да сваки исказ буде одскочна даска за “слободно 
маштање”. Као што нам је глумац Рејмон Руло (водећа 
улога у Артоовој поставци Игре снова) једном пове-
рио: “Није припремао своје поставке на неки посебно 
прецизан начин, а његова режија граничила се са не-
ком врстом интроспекције; као да је следио неки не-
видљиви диктат своје подсвести: притом се ваљао по 

бини, декламовао у фалсету, урликао и борио се про-
тив логике и реда... а када би поверовао да је дошао до 
истине, до које би га довело неко његово унутрашње 
чуло, он јој се чврсто приклањао и поштовао све њене  
постулате.”

Артоов основни постулат гласио је да се позори
шна стварност разликује од наше свакодневице и да је 
напросто поражавајуће за позорницу да је имитира. У 
конкретној сценској поставци његових представа “су-
ровост”, коју је дефинисао као суштину егзистенције 
у свом списатељском раду, слична је метафизичком 
Жаријевом приступу “Гранд гињолу” (Великој мари-
онети, прим. аут.). Овде тумачимо суровост као при-
марни динамички принцип у животу, а не као насиље 
над гледаоцем “који би подлегао” оваквом принципу. 
У оваквој врсти динамике он је режирао своју једину 
целовиту представу, Ченчи, 1935. И он ју је режирао 
мање као трагедију, а више као “мит” који је обједиња-
вао Садову визију “суровости”. У њој је Арто приступио 
спиритуалности као илузорном идеалу који охрабрује 
оне слабе да потчине јаке личности, као што је видео 
спиритуалност као одређену врсту перверзне победе 
“доброг” над “злим” природним инстинктима који пак 
помажу човеку да реализује свој пуни потенцијал. По-
четне сценске одреднице у штампаном тексту, са ре-
ференцом на Веронезеову слику Свадба у Кани, суге-
рисале су статичну поставку таблоа који би се надаље 
претворио у хаотичну визију света. Међутим, анота-
цијебелешке Рожеа Блена, који је сарађивао са Арто-
ом на овој представи и затим у њој учествовао као глу-
мац, јасно указују на чињеницу да је кретање унутар 
таблоа било веома добро испланирано и организовано. 
Гости банкета кретали су се у тријадама хијерархијски 
постављеним у круговима које су варирали према ве-
личини кругова и брзини окретања. Мањи кругови су 
се спорије кретали, док су играчи у ширим круговима 
спирално завијали један наспрам другог. Ликови су би-
ли деперсонализовани, а поједини гости играли су са 
луткамамарионетама. Арто је овде желео да оствари 
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утисак дехуманизоване механизације коју је поредио 
са радом обичног часовника а која је, пре свега, стајала 
у супротности са општим утиском сцене оргијастич-
ног банкета који је овде представљен. Покрети глума-
ца били су разбијени у просте геометријске облике и 
у одређене математичке секвенце кругова и троугло-
ва који су се смењивали на начин лак и препознатљив 
гледаоцима.

На шта је циљао Арто оваквом математичком 
поставком Ченчија?

Арто је приписивао одређене геометријске обли-
ке одређеним визијама анархије и првобитног ексце-
са (налик Жаријевом схватању Ибија) да би уништио 
његовој публици њихове устаљене и познате појмове 
о физичком свемиру који их окружује. Његова дина-
мика првенствено је имала намеру да увуче публику 
у његов позоришни свет и то употребом крутих и раз-
рађених покрета који су пак давали редитељевој има-
гинарној креацији одређену логичку прецизност и 
веродостојност, одређену структурупомагало којом 
се публика аналогно, кроз дату поставку, служила и 
посматрала свет. На овај начин редитељ је стварао по-
руку од осећања и мисли, неку врсту наговештаја који 
је био снажнији од фактуалне чињенице. Негирањем 
конвенционалног концепта стварности он је за драмат-
ски приступ својој сцени одабрао стање халуцинације.

ФОРМА И ТЕМАТИКА 

Познато је да су Артоови сценарији и драме мен-
талне олује које су се спуштале на гледаоца, али било 
би нетачно тврдити да је цело његово дело искључиво 
субјективног карактера. ЖанЛуј Баро оптужио га је да 
није успостављао довољну дистанцу између свог живо-
та и позоришног рада, да је “исувише био унутар пред-
ставе”. Арто је био близак Стриндбергу (који је први 
употребио израз “суровост” у својој Госпођици Јулији), 
али не по Стриндберговом односу са експресионизмом 
него по надреалистичком приступу подсвести. Арто је 
поставио 1928. Стриндбергову Игру снова и у предста-

ви разрадио већину својих касније познатих сценских 
техника. Међутим, Арто је још 1927. поставио комад 
Рожеа Витрака, Мистерије љубави, чија је радња била 
силовита, готово да је био директан атак на публику, 
али који је Арто назвао “правим правцатим сном”. Ви-
трак је био у то време веома успешан драматург, зве
зда француског надреалистичког покрета. Међутим, 
надреалистички принцип одбацивања било какве везе 
између уметничког чина и околне стварности није био 
потпуно изводљив у практичном, физичкоматеријал-
ном извођењу сценских представа. Стога је већ у кри-
лу надреалистичког покрета Артоово инсистирање на 
практичној сцени било лоше виђено од стране њего-
вих “партијских” камарада који су га, одиста по моди 
времена, заједно са Витраком, искључили из покрета.3) 
Арто се није слагао ни са политичком идејом надреа-
листичког покрета, истицао је да га у позоришту зани-
ма “једино оно што имплицитно припада сцени”. Уп-
ркос растанку са Бретоном, Арто је наставио да следи 
основну идеју надреализма у уметности. Често је по-
стављао Витракова дела а једно од најпопуларнијих, 
до данас, био је и остао Виктор или Деца на власти; 
у духу Жаријевог позоришта овај комад спаја паро-
дију булеварске драме и надреалистички сан. Витрак 
је развијао и Стриндбергове идејеводиље, али на нов, 
дадаистички начин – његова прва представа Отров из 
1923. слична је Срцу од гаса, раном дадаистичком ко-
маду Тристана Царе (1920). ДАДА је био уметнички 
покрет који је пре свега величао спонтаност у изразу, 
интуитиван одговор, стваралачку ирационалност и не-
посредност које је нешто доцније наследио надреали-
зам, али са мање успеха.

Трагове ДАДЕ можемо опазити и у Артоовом ра-
ном комаду Изгорела плећа кога узимају за почетну фазу 
позоришта суровости. Био је део истог програма у коме 

3) Сличан став и поступак “чистки” спроводио је Андре Бретон, оди
ста често и са пословичним нестрпљењем, и према многим дру-
гим ауторима и визуелним уметницима који су стварали у оквиру 
надреалистичког покрета у Француској.
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се налазио комад Мистерије љубави, али тај први ко-
мад данас можемо само реконструисати из одређених 
новинских приказа. Оба комада негирала су логички 
процес, сваки на свој начин, као што су оба говорила 
о деградацији људскости упркос несумњивом техно-
лошком напретку човека. Након ових комада Арто је 
режирао Игру снова и управо рад на овој продукцији 
помогао му је да развије идеју о позоришној стварно
сти различитој од илузорне стварности натурализма.

Артоови сценски предлози за Сабласну сонату 
прилично добро илуструју његову конкретну употребу 
позоришног простора. На известан начин његова по-
ставка личила је на експресионистичку поставку Ота 
Фалкенберга у којој су физички детаљи били преуве-
личани или распоређени у геометријском реду, а овај 
приступ сцени Арто је задржао и у свом Ченчију.

По први пут Арто је овде унео на сцену праве 
објекте – кревет, ормар, шпорет и мртвачки сандук, 
објекте који су, пак, били постављени на надреали
стички, хаотичан начин који је указивао на дубинску 
логику сна. Његова намера била је да уздигне драмску 
радњу на визионарски ниво, да би из тог угла публика 
боље могла да осмотри друштвену стварност. Артоо-
ва жеља била је да, кроз рад са глумцима, створи ново 
осећање човека и његових односа са свемиром, а то 
је желео да постигне кроз одређено извртање сценске 
перспективе и сценског покрета. Праву уличну буку 
користио је уместо звучног ефекта, као у Витраковој 
представи Трафалгарска битка. Био је сигурно један 
од првих редитеља који би поштедео глумце залудне 
имитације амбијенталног звука на сцени – он је сни-
мао буку уличне гомиле у екстеријеру, да би је касније 
пуштао преко звучника у позоришној сали; сценогра-
фија ове представе била је урађена рељефно, налик 
филмским кулисама, а сцене су се смењивале са ку-
лисама од картона тако да с правом можемо рећи да је 
Арто био и један од првих позоришних редитеља који 
је укључио кинематографско искуство у индивидуал-
ни позоришни израз.

УТИЦАЈ ФИЛМА НА АРТООВО СТВАРАЛАШТВО

Зачуђујуће је да се мало писало о Артоовом фил-
мском искуству и трагу које је оно оставило на њего-
во позориште, а то је релативно последица раздвајања 
његове филмске каријере од његових позоришних екс-
перимената. Међутим, његов рани филмски сценарио 
Шкољка и свештеник датира из 1927. и претходи ње-
говом раду у позоришту “Алфред Жари”.

Он је 1928. славио филм и кинематографију као 
нову уметност тврдећи да превазилази уметност театра 
али је 1933. променио мишљење у корист театра јер 
му се филм са дијалозима који је заменио неми филм 
учинио као “апсурдан и лишен поезије”. Мислио је да 
речи у филмском сценарију гуше слике и да потиру 
праве могућности експресивне уметничке трансфор-
мације које је поседовао неми филм. Ипак, трудио се 
да уклопи јединствене а различите филмске елемен-
те у своју позоришну сцену; на пример, пошто “прави 
филм” за њега није био заплет и причање приче, по 
његовом опису сценарио Шкољка и свештеник посе-
дује “механизам сна” који је могуће применити и на 
структуру позоришне изведбе. Паралела коју можемо 
повући између његовог филма и позоришта највидљи-
вија је у његовој употреби или неупотреби дијалога. 
Арто је сматрао да је театар који му се нудио технички 
спреман да усвоји ону флуидност у развоју слика коју 
је првенствено поседовао филм. Што се дијалога тиче, 
у Ченчију, његовој најцеловитијој драми, он се одвија 
конвенционално тако што изграђује ликове, изражава 
њихове мисли и објашњава ситуацију. Међутим, ње-
гов филмски сценарио Месарев револт јасно указује 
на једну другу тежњу која је присутна у Артоовом те-
атру – он је ту покушавао да уђе у суштину говорног 
филма тако што је користио филмске дијалоге у својој 
позоришној представи као неку врсту разуђене раз-
раде филмских титлова. Сви искази били су кратки, 
често су се сводили на једну или две изговорене речи; 
Арто је у једном тренутку изјавио “да се изговорене 
речи налазе у његовом комаду једино да би озвучи-
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ле или нагласиле и боље оцртале визуелне планове и  
слике”.

Неки од филмова у којима је Арто глумио има-
ли су подједнако велики утицај на његова позоришна 
остварења као и писани комади. Највеће улоге које је 
остварио биле су улога Мараа у Наполеону Абела Ганса, 
улога Масијеа у Дрејеровој Страсти Јованке Орлеанке 
као и улога Интелектуалца у Вердену Леона Пуаријеа. 
Нарочито је на њега утицао Наполеон, филм који је 
променио технологију филма, у коме су пројектоване 
симултане радње на три различита екрана, и у коме 
је главна акција наглашена ритмичним понављањем 
слика да би кроз поновљено кретање добила на додат-
ној енергији и емоцији. С друге стране, редитељ Дрејер 
стално је понављао Артоове речи: “Мени је само важна 
веродостојност живота... ја не трагам за драматичним 
сликама већ за субјективним превирањем душе.” Арто 
је у свом делу трагао и за халуцинаторном стварношћу 
и постигао је у том домену значајно остварење у Игри 
снова, а затим у Ченчију где је креирао ликове који су 
потпуно одговарали његовом схватању драмског ка-
рактера. Тај карактер често је био претеран, преузет 
из немог филма, препун визуелне реторике; он је био 
интензиван, висцералан јер је занемаривао вербалну 
комуникацију и исказивао се мимиком језичких зна-
кова. Неизвесност физичке комуникације ових ликова 
упућивала је Артоа да трага за лако читљивим симбо-
лима које је Арто разрадио у теорију сличну теорији 
“кореспондентних знакова” француских симболистич-
ких песника. Али како визуелни симболи нису увек 
свемогући и свеобухватни, многи су тада мислили, 
као и неки данас, да је његов иноваторски позоришни 
рад потпуно промашен. Фотографије представе Ченчи 
јасно показују да је у представи Арторедитељ усвојио 
стил експресионистичког немог филма. Покрети глу-
маца увек подсећају на типску експресију виђену на 
екрану и њихове емоције припадају архетипској схеми 
виђеној у немачком експресионистичком позоришту. 
Опасност овог приступа лежи у употреби симбола који 

формализују изражену емоцију, а циљ је једино да се 
прикаже осећање високог интензитета заједничко сви-
ма. Ово и јесте главни проблем мелодраме 19. века која 
је уједно религиозна, пуна ђавола и наднаравног, док 
се истовремено труди да изрази метафизичку визију 
живота насупрот апсолутној врлини и пороку; она се 
труди притом да емоционално увуче публику у свој 
драмски заплет; у овом погледу готска мелодрама ква-
литативно је блиска Артоовом Позоришту суровости. 
Као и у мелодрами, Позориште суровости је подре-
дило речи гесту и акцији и заменило их музиком и 
општим местима која су се ритуално понављала. Стил 
глуме овде није тешко замислити, а и сваки ред Арто-
овог писаног текста поучно упућује на такав стил: ту 
је покрет “проклињања” који се често јавља, па човека 
са главом у рукама која тешко пада јер је он “утонуо” 
у мисли, као и човека који је подиже очи у небо да би 
нам показао колико је понешен садржајем књиге коју 
чита... Ове крајње физичке манифестације осећања 
смењивале су се невероватном брзином на сцени, као 
“подивљао је од беса”, “растужио се”; “сео је и обри-
сао чело” итд. Артоа су, дакле, занимале последице и 
резултати позоришне глуме примењене на филму и 
обратно, а циљ му је био да оствари “неприродну ре-
презентацију” на сцени. Међутим, за разлику од свог 
великог немачког колеге Ервина Пискатора, Антонен 
Арто никада није пожелео да укључи филмско платно 
у позоришну представу – једини пут када је физички 
употребио екран, при поставци Игре снова, употребио 
га је као позадински део позорнице а екран је био ис-
ликан као део сценског пејзажа! Арто је тврдио да се 
плаши преношења филмских слика на позорницу да 
“се не би претерано одомаћиле” на њој, а оно за шта 
се залагао била је магична твар коју “дарује живот” и 
коју налазимо у надреалистичким филмовима. Ко-
мад Испљувак крви ипак се јако ослања на филмске 
технике које су веома присутне и у комаду Освајање 
Мексика. Испљувак крви тематски претходи Ченчију, а 
комбинује жаријевске нападе на буржоазију са халу-
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цинаторним и шокантним ефектима надреалистичких 
филмова. Један од најзначајнијих елемената Артоове 
сцене јесте његово осветљење, елеменат који највише 
приближава филм позоришту и који је био револуцио-
наран у његовом времену. Осветљење је имало за сврху 
да дематеријализује драмску акцију и да је трансфор-
мише у примитивно – првобитни ареал подсвести. У 
овом погледу Арто се угледао на ЛињеПоову постав-
ку Пелеаса и Мелизанде која је за њега представљала 
идеалну представу.

Зашто и како су позоришни историчари закљу-
чили да Артоово дело не поседује више иновативну и 
динамичну вредност које је у једном тренутку поседо-
вало? Чињеница је да га естаблишмент није подржа-
вао; његовим продукцијама често је недостајала про-
дуктивна количина новца тако да су комади Мистерије 
љубави, Игра снова и Јужна кота доживели само једну 
костимирану пробу премијеру, а Виктор или Деца на 
власти нису имали чак ниједну. Ченчи је, по мишљењу 
критике, имао одређеног успеха захваљујући томе што 
су Артоови манифести Позоришта суровости били 
објављени пред отварање представе. Међутим, кри-
тичари који су приказали представу тврдили су да је 
она нека врста “акупунктуре која пробија нервни си
стем” као и лек који је помагао публици да се “духов-
но исцели”. Али, истини за вољу, редитељеве представе 
имале су одређене пропусте – можда су биле исуви-
ше теоретског карактера или на нивоу халуцинације. 
Ипак, рекло би се да је циљ редитеља био да изазове 
интензивну емоционалну реакцију код посматрача и 
осећање које би му јачало свест о сопственом потен-
цијалу, осећање које би га натерало да осуди рациона-
листичко и материјалистички оријентисано друштво. 
У овом погледу, једна од најтежих критика Артоових 
представа управо се тицала публике, начина на који 
јој се обраћао; критичари кажу да је Арто, као аутор, 
игнорисао њену психодруштвену структуру. Да би 
његов стил представе постигао циљ, Арто је морао да 
узме у обзир устоличене облике понашања својих гле-

далаца, јер је једино тако могао да рачуна на њихове 
прецизне естетске реакције. Па ипак, он је био све стан 
да његова публика није сачињена од одане авангарде 
која би аплаудирала представи, већ од антагонисти
чког и малограђанског света Паризлија са чијим не-
годовањем је био спреман да се суочи. Његов Жигоњ 
управо је био написан и извођен с намером да про-
воцира публику. Фарса је увек била обавезан елеме-
нат у Артоовом раду – и у Виктору, као и у Ченчију, 
Испљу вку крви и Осва јању Мексика, она је била при-
сутна више као потирући корозивни елеменат, а мање 

Антонен Арто, Аутопортрет, 1946.
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као забавна шала у комаду. У овом последњем, сцена-
рио је био потпуно политички обојен с намером да се 
уништи оправдање друштвеног поретка и државе као 
такве. Свака цивилизација, наиме, организује друштве-
не односе тако што намеће систем закона и обавеза 
друштву у циљу обуздавања деструктивног понашања 
и насиља. Арто насупрот овоме тврди да цивилиза-
ција, уместо да умањује, само појачава насиље репре-
сивним понашњем према инстинкту, жељама поједин-
ца, суровим облицима испољавања. Он је стога напао 
главне принципе на којима почива уређење друштва:

Виктор је био усмерен против буржоаске по-
родице “као основне јединице друштва”, док је Ченчи 
напад на идеологију која велича ауторитет персони-
фикован у фигури Оца који све у једном обједињује 
симболе и корене Друштва, Поретка, Религије, Поро-
дице и Отаџбине. Међутим, публика као да није била 
спремна да прогута Артоове нападе на друштво тога 
времена – према речима Марка Дарноа, глумца у уло-
зи Виктора у истоименој Витраковој драми, публици 
се није допала Артоова режија: неки гледаоци лупали 
су о столице и протестовали, други су задивљено уз-
викивали у знак одобравања, док је већина – пре свега 
показала неразумевање и дивље реаговала пре свега 
на представе Игра снова и Јужну коту Пола Клодела, 
чију је продукцију званично забранио песник лично. 
Артоова режија није остварила неки дубљи политички 
утисак на публику тога времена, можда део ове исти-
не почива и у неуспелом искуству дадаистичког позо-
ришта које је пре Артоа покушало да оствари контра-
дикторну праксу потирања културе новим уметнич-
кокултурним методама. Артоов покушај стварања 
новог позоришног израза ослањао се на традициона-
лан приступ култури. У сваком случају немогуће је 
одредити утицај одређеног позоришта у датој епохи 
у тренутку док се његов програм ствара, јер искуство 
говори да су потребне године и деценије да би се осе-
тио утицај извесног уметничког правца на друштво. 
Осим поменутог балинежанског, азијског театра који 
је припремио Артоову визију сцене, значајан утицај 
на њега остварило је руско, односно Совјетско експе-
риментално и постреволуционарно позориште Всево-
лода Мејерхољда. Ово позориште Арто топло препо-
ручује у свом есеју о Афективној атлетици (која види 
глумца као осећајног атлетичара). Мејерхољдов начин 
спајања стилизоване гротеске са техничким принципи-
ма биомеханике указали су Артоу на сродност ова два 
редитеља; како у погледу декора сцене тако и у погле-
ду изградње конструктивистичке сцене.

Поштовање које је, пак, Арто, указао азијском 
позоришту, било је налик Брехтовом – иако су се ова 

Антонен Арто, Побуна анђела из лимба, 1946.
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два редитеља идејно веома разликовала, обојица су де-
лила истински презир према натуралистичком позо-
ришту. Арто је гајио велико поштовање према немач-
ком театру Вајмарске Републике које је одиста било 
иноваторско и утицајно 1920их година у Немачкој. 
Арто је остварио сарадњу са Иваном Голом на фран-
цуској продукцији Головог Метузалема којој је Арто 
обезбедио кинематографски део представе. Глумио је 
у филму Опера за три гроша 1931. и, у време док је 
посећивао Берлин, упознао се са радом Брехтовог са-
радника Ервина Пискатора, од кога је преузео идеју 
спајања филма и позоришне сцене. Према Пискатору 
је гајио изузетно поштовање и инспирисан његовим 
идејама одлучио је да у једном тренутку замени пси-
холошку драму позориштем које је “од акције и за на-
родне масе”. Артоова употреба степеништа, различитих 
нивоа сцене и балкона у Ченчију директно је инспири-
сана Пискаторовом сценском поставком. На Артоово 
схватање сценског простора утицао је и Гропијусов 
експеримент Баухауса – у Артоовом позоришту суро-
вости постављене су галерије у периметру аудиторију-
ма које су омогућавале да се центар акције помера у 
удаљене углове и стапа са публиком; ова је пак седела 
у покретним столицама које су гледаоци произвољно 
померали. Једина разлика у односу на Гропијуса са
стојала се у Артоовом изостављању филмског дела из 
представе, као и у занемаривању релационих постав-
ки између публике и глумаца. У немачком позоришту 
Брехт и Пискатор захтевали су пуно учешће публике у 
позоришној акцији на чему Арто није инсистирао. Ове 
Гропијусове иновације постаће доста касније, шезде-
сетих и седамдесетих година 20. века, заштитни знак 
америчког експерименталног театра у крилу Писка-
торових ученика, Џулијана Бека и Џудит Малине из 
Ливинг театра, и код Ричарда Шекнера и његове Пер-
форминг гараже.

Ако трагамо за утицајима европског позоришта 
у Артоовом раду, прихватамо се незахвалног и често 
јаловог посла: његова употреба филмске технике, об-
нова мелодраматског опуса као и замена вербалне ко-
муникације динамичним визуелним елементима гово-
ре у прилог посебном, аутономном развоју редитеља 
чији рад данас пореде са остварењима Гордона Крега и 
Адолфа Апије. Иако су Артоови савременици тврдили 
да је Артоов рад био далеко мање радикалан од онога 
што су његови теоретски радови наговештавали, судећи 
по бројним млађим редитељима који су се буквално 
хранили његовом баштином, Артоа морамо сматрати 
за нешто више од пуког модела редитеља који се борио 
против Аристотеловог приступа драмском делу. Њего-
ва идеја проширивања гледаочеве маште путем бри-
сања устаљених сценских очекивања уједно је нудила 
неку другу визију света као и халуцинаторно мењање 
перспективе, што су касније у истом духу наставили и 
Жан Жене и Роберт Вилсон. На нивоу позоришне тех-
нике он је обогатио сценски језик неуморним инси
стирањем на симболичком гесту, поновљеном покре-
ту, на језику претвореном у звук – елементима које 
ће касније разрадити Питер Брук. Ипак, са изузетком 
Бароа, мало је оних који су његово искуство претвори-
ли у канон, крајем 1960их, када је званично признат 
његов допринос модерном позоришту. Његов допри-
нос видимо пре свега у развоју архетипа и мита где је 
колективно сећање заменило класичну фугуру јунака 
драме, насупрот суровом свету који потире цивилиза-
цијске вредности. Овде се катарза обезбеђује потпуним 
укључивањем публике у драмску акцију, са одређеним 
терапеутским циљем ослобађања инстинктивне, под-
свесне и “сурове” природе човека.
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Споредна средства (12)

Парадокси одсутног 
Deus ex machina као питање

БРЕХТ, ДРУГИ ПУТ: ИЗБЕГНУТА ПРЕСУДА

Д ок у Стриндберговој Игри снова само божанство 
одлучује да, сишавши на земљу, искуси судби-
ну обичне индивидуе, како би пронашло лек за 

патње људског рода, Бертолт Брехт у комаду Добри чо-
век из Сечуана (Der gute Mensch von Sezuan, 1943), упо-
требљава сличан мотив како би предочио нову варија-
цију поступка deus ex machina, као органски састојак 
своје развијене критичке поетике “епског театра”. У 
Брехтовом комаду три бога трагају широм света за до-
брим човеком – људским бићем које може (пре)живе-
ти у складу са моралним начелима (доброте) која су 
они прописали:

 “ПРВИ БОГ:

 … да нађемо бар једнога… Кажу да на овом свету 
нико не може остати добар… Морамо најзад да 
пронађемо људе који ће бити у стању да се при-
дражавају наших заповести.”

Оквир радње је формално бајковит контекст ки-
неског предања. Доспевши у престоницу Сечуана, бо-
гови, користећи тражење бесплатног преноћишта за 
себе као својеврсни тест, спознају да је једина добра 
особа – млада проститутка Тен Ше. Отуда јој, при од-
ласку, поклањају знатну суму новца, која представља 
награду за њено гостољубље, али уједно и тест: да ли 
ће, уз тај новац – којим купује скромну дуванџиницу 
– Шен Те сачувати своју добру природу (а тиме ујед-
но, како гласи теза богова, оправдати постојање света 
какав јесте)?

Брехт, тако, поставља својеврсну клопку за јуна-
кињу. Пошто скромни приход од дуванџице није до-
вољан да Шен Те, вођена својом исконском племени-
тошћу и добротом, помогне свим несрећницима који 
је окружују, она је принуђена, како би избегла пропаст, 
да измисли својеврсни мушки “алтер его”: рационал-
ног, практичног и чак суровог “стрица” Шуи Та. Низ 
све већих финансијских тешкоћа у које запада Шен Те, 
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који кулминира током везе са младим Јан Суном – не-
запосленим пилотом који користи јунакињину љубав 
првенствено као средство за остварење својих профе-
сионалних амбиција – чини да у односима са околи-
ном почиње да доминира “маска” Шуи Та. Најзад, када 
сумње околине због одсуства “женске половине” јуна-
киње доводе до њеног хапшења због наводног убиства 
“Шен Те”, она најзад бива принуђена да, пред судијама 
(у ствари, прерушеном “тројком” богова) разоткрије 
своје прерушавање, као и његове разлоге.

С друге стране, писац поставља клопку и за бо-
жанске арбитре. Постављајући их у позицију скривених 
контролора, он обрће смер поступка ДЕМ који је при-
мењен код Шекспира (или Клајста). Наиме, док при-
казује потрагу индивидуе за идеалом, у комаду Добри 
човек из Сечуана писац истовремено предочава богове 
који трагају за идеалним појединцем или, како каже 
Елизабет Рајт, за “самопотврђујућим одразом – који 
би оправдао постојање света”.1) При њиховим перио-
дичним појављивањима, испоставља се, међутим, да 
су богови много више заинтересовани за успешност 
својих закона него за добробит људског рода, да не 
схватају законитости (трговачког, капиталистичког) 
друштва, и, коначно, да су и они сами одраз (да ли и 
узрок?) несавршености човека и света.

Отуда се Шен Те, у завршној, “судској” секвенци 
комада, након сопственог “демаскирања”, од осумњи-
чене претвара у тужитељку: 

“Помогнеш ли изгубљеном
И сам си изгубљен
Нешто мора да није у реду с вашим светом”.

У одговору на то, богови не само што за јуна-
кињину дилему не нуде решење него избегавају и од-
говорност, сматрајући да кривицу сносе људи, а не 
несавршеност божанских закона: “Зар су наше запо-

1) Elizabet Wright, The Good Person of Szechwan: discourse of a masquer-
ade, u: The Cambridge Companion to Brecht, ed. By Peter Thompson, 
Glendyr Sacks, Cambridge University Press, 1994.

вести убиствене?” Пошто се тако “скривени контро-
лори” разоткривају као као наопаки доброчинитељи и 
неуспешни манипулатори, збивање се поентира изла-
гањем Глумца – то јест, новом варијантом критичког 
рушења илузије. Но, за разлику од релативно спокојне 
игривости Опере за три гроша, Брехт је у овом случају 
доследнији. Најпре се проблематизује театар света:

“ГЛУМАЦ:
Где је решење?
Нисмо га нашли, мада смо тражили свуда.
Требамо ли друкчији свет? Или друкчије људе?
Друкчије богове? Или пак никакве?”

Процес, међутим, може бити потпуно остварљив 
само ако се, аналогно, проблематизује и свет театра:

“Једини излаз из незгоде био би:
Да сами на лицу места размислите
На који начин би се добром човеку
Могло помоћи да нађе добар крај

Добри човек из Сечуана, Пушкински театар, Москва 2015, фото: Алекс Јоку
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Поштована публико, сама тражи крај!
Јер њега мора бити, мора, мора”.

Надилазећи (Пичемову) иронију и дезилузиони-
зацију из Опере за три гроша – којом се разобличава 
идеја и механизам “суверене арбитраже” – Брехт по-
средством предочене варијанте избегнутог суђења де-
мистификује и саме арбитре: све су нужности доведене 
у питање – осим нужности свеобухватног и критичког 
пропитивања.

БЕКЕТ: ОДСУТНА ПРЕСУДА

Као што постоји мноштво различитих релевант-
них тумачења Бекетове најпознатије драме Чекајући 
Годоа (En attendant Godot, 1953), истраживач се, такође, 
може суочити с мноштвом различитих интерпрета-
ција саме фигуре/лика Годоа – од поетске метафоре 
до филозофског појма. У овом контексту, пак, фигура 
Годоа занима нас првенствено као средишњи елеме-
нат специфичне варијанте поступка ДЕМ – варијанте 

на којој се заснива не само литерарна вишезначност 
него и сценска слојевитост Бекетовог комада. Премда 
се Владимир и Естрагон, Бекетове метафизичке скит-
нице/кловнови, не суочавају ни са каквим артикулиса-
ним разрешењем своје апсурдне, репетитивне, банал-
ноапстрактне ситуације (ћаскање проткано алузијама 
на Јеванђеља, недефинисаном стрепњом и жуљевима 
на ципелама и на души), њима бива, у крајњој линији, 
пресуђено.

Уобличавање ове пресуде, у оквиру “антирадње” 
чија је окосница, према Бруксу, “јадиковање над гу-
битком светог времена и снажно изражавање тира-
није профаног времена”2), збива се посредством двеју 
секвенци смештених при крају првог и другог чина: 
реч је о сусретима главних протагониста са Дечаком 
(претпостављеним) гласником Годоа. Док су разли-
ке између поменутих чинова, упркос сличним дија-
лошкомизансценским оквирима, суптилније (изузев 
чињенице олиставања дрвета крај пута), разлике из-
међу двају сусрета Владимира и Естрагона са Дечаком 
су из више разлога снажније акцентоване. При првом 
сусрету, Дечакова порука јунацима (“да он неће доћи 
вечерас, ал’сигурно сутра”) успоставља атмосферу егз-
истенцијалне неизвесности, али је не исцрпљује. Наиме, 
Владимирово наизглед ситничаво пропитивање Дечака 
(да ли ради код Годоа и да ли је Годо добар према њему) 
употребљено је како би се, најпре, што делотворније 
истакла илузорност комуникације са претпостављеним 
“врховним арбитром”:

“ДЕЧАК: Шта треба да кажем гос’н Годоу, госпо
дине?”

У језгровитом обрту, Бекет нас премешта са 
спознајног на онтолошки план – тачније, на сумњу 
јунака не само у погледу (извесности) Годоовог дола-
ска, него и у стварност сопственог постојања:

2) Кертис М. Брукс, Митски образац у драми “Чекајући Годоа”, пре-
вела Славица Милетић, Трећи програм Радио Београда, бр. 67, 
Београд 1985, 257.

Чекајући Годоа, Корт театар, Бродвеј 2009, фото: Тристрам Кентон
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“ВЛАДИМИР: Кажи му… (оклева)… кажи му да 
си нас видео. (Пауза) Ти си нас стварно видео, 
зар не?”

Приликом другог сусрета, суочавање овако 
супротстављених привида постаје неиздржљиво – по-
гово након што Дечак, на директно Владимирово пи-
тање, порекне да је претходног дана долазио. Суочен с 
крајњом неизвесношћу, Владимир је принуђен да сам 
преузме функцију поигравања привидом:

“ВЛАДИМИР: Он неће доћи вечерас.
ДЕЧАК: Неће, господине.
ВЛАДИМИР: Али ће доћи сутра.
ДЕЧАК: Да, господине”.

Али онај ко се препушта игри привида, и сам се 
неминовно претвара у привид. Чињеница да, на Вла-
димирово питање шта ради господин Годо, Дечак одго-
вара “Не ради ништа, господине”, представља, најпре, 
потез којим се на исти план неизвесности постављају 
статуси људске индивидуе (“скитнице”) и претпоставље-
ног арбитра /апсолута: не радити ништа. У том кон-
тексту, дилема да ли је Годоова брада плава, црна, 
или бела, представља Бекетов сурови завршни “мек-
гафин”: као што ни Владимир, ни Естрагон не могу 
спознати Годоа, тако ни Годо не зна ништа о њима: на 
обема странама влада оно што Гинтер Андерс назива 
“ништа као назив за чињеницу”.3) Штавише, то што се 
ова секвенца завршава Владимировим апелом Деча-
ку да не заборави и овај сусрет, показује аутентичност 
са којом Бекет радикализује варијанту поступка ДЕМ 
у контексту рушења сценске илузије. Стратегија од-
сутне пресуде на тај начин афирмише се као један од 
најделотворнијих бекетовских парадокса: илузија не-
извесности претпоставља, увек и у крајњој инстанци, 
неизвесност илузије.

3) Günter Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, Suhrkamp, Munchen 
1956, 220.

ИСПРАВКА
Текст Светислава Јованова, објављен у “Сце-

ни”, бр. 4 за 2021. годину, у рубрици Теоријска сце-
на као 10. наставак студије Споредна средства, по-
грешно је насловљен као Одсуство и краљевство, 
а тачан наслов гласи Месечар у врту. Извињавамо 
се аутору и читаоцима.

Чекајући Годоа, Театар Бабилон, Париз 1953, фото: Борис Липницки
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М ислио сам да сам заокружио истраживања о Јо-
ци Савићу, али у ствари није баш тако. У мојим 
мислима стално лебде нека нова места, питања 

која сматрам у неку руку недореченима, недоумице 
и снови о томе како је неки догађај могао да изгле-
да... Рецимо – опроштај од вајмарске публике, за који 
се прича да је био величанствен, да је Савић са свих 
страна био окићен венцима цвећа, да су овације биле 
гласне и дуге, да је било можда и суза и ко зна колико 
емоција и уздаха. О свему томе само сањам и у сно-
вима доживљавам и приказујем себи као неку фик-
тивну реалност. 

Истина је да је Савић био идол вајмарског позори
шта и да је тренутак његовог одласка у Бургтеатар у 
Бечу код вајмарске публике изазвао велико негодо-
вање и велику жељу да се он поново врати у Вајмар. 
Управа вајмарског позоришта и сам вајмарски војвода 
уложили су велике напоре да се Савић врати. Понуди-
ли су му примамљив уговор са високим примањима, 
уз то и доживотан, што је у позориштима тог времена 
ретко рађено. Савић се враћа у Вајмар, вероватно и 
због своје велике љубави према Луизи Шарл, глумици 
и његовој Јулији, како ју је звао, не само на сцени као 
Ромео већ и у стварном животу. 

Пише > проф. др Душан Рњак

Јоца Савић и никад краја

Јоца Савић из вајмарских дана (1867–1884)
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Како је све то у стварности изгледало само сам 
сањао и призивао слике поновног сусрета са вајмар-
ском публиком и са Луизом која ће му убрзо постати 
супруга – непољуљана љубав до краја живота. Ти моји 
снови базирају се на документацији. Али, њу је у машти 
требало дорадити онако како сам осећао познавајући 
многе детаље из Савићевог живота.

Колико је само Савићу била тешка одлука да на-
пусти Вајмар и да се са супругом пресели у Манхајм и 
тамошње позориште које му је понудило место умет-
ничког управника! Савић је био свестан своје вредно-
сти, доказане у многобројним његовим уметничким 
постигнућима. Још се у Вајмару прихватио улоге ре-
дитеља, пошто је због проблема са гласним жицама 
морао да се одрекне глумачког позива. Како је Савић 
доживео тај слом и преокрет у каријери можемо са-
мо да замишљамо. Колико је то морало бити болно и 
колико је унутарње снаге било потребно да се вине у 
висине и преболи ове тешке моменте... Преболео их је 
уз помоћ велике љубави према позоришној уметности, 

према даскама које живот значе, према најчуднијој и 
најлепшој уметности, како је он то осећао. 

Манхајмска епизода је кратко трајала. Велико 
краљевско баварско позориште у Минхену трагало је 
по целој Немачкој, Аустрији и Швајцарској за реди-
тељем драмске позорнице. Најподеснији за ту улогу 
био би, према њиховом мишљењу, прослављени Јоца 
Савић, који се управо преселио из Вајмара у Манхајм. 

Дворско позориште Великог војводства у Вајмару

Јоца Савић
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Са дозволом баварског краља, покровитеља и финан-
сијера Краљевског позоришта, упућена је делегација 
у Манхајм да преговара са Савићем о његовом пре-
ласку у Минхен. Како су изгледали ти разговори и 
како се све то одвијало нема баш детаљних података, 
осим да су успели да Савића придобију за себе. Зна се 
на основу докумената да су са одушевљењем јавили у 
Минхен о успешним разговорима и да је Савић при-
хватио понуду да постане главни краљевски редитељ 

драмске позорнице Краљевског баварског позоришта 
у Минхену. Тај податак је и за мене као историча-
ра позоришта био фасцинантан и веома значајан за 
разу мевање Савићевог значаја за немачко позориште. 
Ако погледате колико је још редитеља било у Немач-
кој, Аустрији и Швајцарској за којима је позориште у 
Минхену трагало, позориште које је могло да понуди 
најбоље услове сваком редитељу, да се одлучи баш за 
Савића, велики је то податак о Савићевој вредности и 
о вредностима његовог уметничког делања и његовој 
стваралачкој енергији за коју се знало посвуда у по-
зоришним круговима тог времена. Минхен је изабрао 
најбољег кандидата! Минхен је изабрао Јоцу Савића!

Свакако је и Савићу импоновало тако велико при-
знање. Домаштао сам његову срећу и његову одлуку да 
указану част оправда својим делима... Замишљам како 
се припремао за Минхен. Зна се да је Савић био вели-
ки познавалац позоришне литературе, да је неуморно 
читао, исцрпно је простудирао сваку своју улогу, сваки 
позоришни текст, да је у томе био најпрецизнији реди-

Дворско позориште Бургтеатар у Бечу

Јоца Савић
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тељ у Немачкој па и шире. Највероватније је зато од-
мах почео да ствара слику свог будућег репертоара са 
великим и захтевним режијама најмоћнијих и најслав-
нијих позоришних дела. Сећам се из његових писама 
Лази Костићу у којима говори да је отишао на летњи 
одмор и да је понео неколико Шекспирових комада 
и да ће се посветити изучавању Шекспира. Савићево 
изучавање Шекспира не престаје целим током његове 
редитељске каријере. И не само Шекспира већ и Гетеа, 
Есхила, Софокла, Молијера, Шилера, и свих аутора 
чија дела је режирао. Критика га је назвала најпре-
цизнијим редитељем у Немачкој, а његово позориште 
прогласила “прецизним позориштем”.

Проучавајући Шекспирово дело и судбину ње-
гових комада на немачким сценама Јоца је дошао до 
закључка да се Шекспир не сме прерађивати како је 

то био обичај у Намачкој, већ се његова дела морају 
играти онако како су написана. Да би то било могуће, 
морало је доћи до промена у схватању сценског про
стора. Морала се напустити илузинистичка позорница 
са гломазним декором уобичајена у то време, а вра-
тити Шекспирова позорница без кулиса, која празна 
значи универзални простор који у гледаочевој машти 
може бити претворен у сваки домаштани амбијент. Са-
вић ствара Шекспирову позорницу и бори се својим 
режијама за аутентичног Шекспира. И добија битку! 
Сва немачка позоришта потом играју само оригинал-
ног Шекспира, више нико није играо прераде Шекспи-
рових дела. То је био Савићев успех којим се поносио, 
немерљив значај за правилно тумачење Шекспира, био 
је то велики историјски заокрет, велика реформа не-
мачког позоришта.

Краљевско дворско и национално позориштe у Минхену

Јоца Савић
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Пре него што ће Савић посетити Нови Сад и Бео-
град после крунисања његовог величанства краља Пе-
тра I, наша славна сликарка и велики патриота Наде
жда Петровић, која је студирала сликарство код Ажбеа 
у Минхену, поручује свом оцу, високо позиционираном 
политичару и блиском краљевом сараднику, да се Савићу 
пружи највећа пажња и да му се додели највиши орден 
који може бити додељен једном уметнику.

Савића у Новом Саду дочекују окупљени највиши 
интелектуалци и уметници са Лазом Костићем, њего-
вим дугогодишњим пријатељем на челу. Ту су Антоније 
Хаџић, управник Српског народног позоришта, Милан 
Савић, секретар Матице српске и многи други уметни-
ци, интелектуалци и политичари. Савић је посетио по-
зориште, потом Матицу српску, упознао је чак и ћер-
кицу Милана Савића, Аницу Савић, за коју се и касније 
интересовао питајући за њено напредовање. Потом у 
пратњи српских интелектуалаца одлази у Београд, др-
жи предавање о начину играња Шекспира, краљ га при-
ма на двору и додељује му Орден Светог Саве. Окружен 
је многим београдским интелектуалцима и глумцима. 
Милорад Гавриловић, управник Народног позоришта, 
прати га до Ниша, Савић затим одлази у Бањалуку, Са-
рајево и потом се враћа у Минхен. 

Све сам ово изнео како бих истакао Савићеву вели-
ку жељу да посети земљу и уметнике његовог порекла. 
Савић се никада није одрекао свог српског порекла, већ 
напротив стално истицао да све што ради ради на “славу 
своме роду”. Био је одушевљен стањем у позоришти-
ма која је обишао, одушевљен сусретом са краљем Пе-
тром I и уопште са свиме што је доживео у Новом Саду, 
Београду, Нишу, Бањалуци и Сарајеву. О томе сведочи 
и једна дописница упућена његовом драгом пријатељу 
и позоришном критичару барону Мензи фон Кларбаху.

Пратећи Савићев живот и истражујући његово де-
ло био сам дубоко дирнут његовом величином. Не само 
уметничком величином већ и његовом личношћу. Био 
сам и јесам одушевљен Јоцом Савићем – као генијал-
ним човеком.

Основа Савићевог идејног решења сцене без декора
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У животу и делу великана европског театра Јоце 
Савића, глумца, редитеља, педагога, театролога и 
позоришног реформатора, проф. др Душан Рњак 

пронашао је мотив за дугогодишње, обимно и сложено 
театролошко истраживање. О театарском стваралаштву 
Савића др Рњак је објавио три књиге и више текстова 
у часописима и новинама. Посвећеним вишедеценијс-
ким истраживањем исправио је недовољну пажњу наше 
театрологије према Савићевом делу, јер до њега дело 
Јоце Савића није систематично проучавано у нашој 
театрологији. Већину изворне документације која му 
је послужила као основ да истражи Савићево делање и 
допринос театарској уметности, др Рњак је пронашао 
у библиотеци Немачког Шекспировог друштва у Вај-
мару, Позоришном архиву Вајмарскког позоришта и 
градском архиву у Вајмару, затим и у архиву Баварског 
националног позоришта, Баварској библиотеци и град-
ском архиву у Минхену, у архиву позоришта у Минхе-
ну. Код нас, грађу је прикупљао у Рукописном одељењу 
Матице српске, Државном архиву Србије, Библиотеци 
Матице српске и Музеју позоришне унетности Србије. 

Осим изучавања изворне грађе, др Рњак анали-
зира и две Савићеве књиге писане на немачком јези-
ку, прву која је изашла у Минхену 1908. године под 
насловом О сврси драме. Драматуршка разматрања о 
сврси сцене, која се односе на Шекспирову позорницу у 
Минхену и другу, Шекспир и драмска позорница. Иску-
ства и погледи од Јоце Савића, која је изашла две годи-
не после његове смрти, као и његове студије и чланке. 

Синтезу дугог и систематичног истраживања до-
приноса Јоце Савића у сфери театра, проф. др Душан 
Рњак преточио је у три објављене књиге: Јоца Савић 
“Драма и позорница”, у издању Позоришног музеја 
Војводине (1996), Редитељске књиге Јоце Савића, из-
дање Матице српске (2001) и Јоца Савић – човек коме 
се клањала Европа, такође у издању Позоришног музеја 
Војводине (2021), затим и у неколико текстова у Збор-
нику Матице српске за сценске уметности и музику и 
у дневном листу Политика (у фељтону од 26. јула до 
17. августа 1999).

Сва документа (плакати представа, писма, фото-
графије, скице, тлоцрти...) и литературу које је при-

Пише > др Зоран Максимовић

У трагању за Јоцом Савићем
Изворна грађа и литература у Легату “Јоца Савић”  
Душана Рњака у Позоришном музеју Војводине
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купио током дугогодишњег истраживања и изучавања 
поклонио је Позоришном музеју Војводине. У осно-
ви, то су копије неколико стотина докумената о Јоци 
Савићу, плаката позоришних представа у режији Са-
вића, његове редитељске књиге, фотографије, богата 
преписка, скице и тлоцрити Шекспирове позорнице, 
његове књиге, студије и чланци, као и литература ин-
спирисана Савићем.

Вишедеценијски истраживачки рад и система
тично бављење животом и делом Јоце Савића и по све
ће ност коју је др Рњак исказао према његовом ства
ра лаштву огледа се и у пажњи којом је осветлио све 
сегменте и периоде његовог делања: од детињства у 
Новом Бечеју, где се родио 1847. године; потом доба 
младости и учења у Бечу, где је бележио и прве глу-
мачке успехе; затим наступе на сценама у Минхену, 
Келну, Аугзбургу, Вајмару, те наново у Бечу, који су 
резултирали његовим дугогодишњим ангажманом 
глумачког првака позоришта у Вајмару – где се жени 
глумцом Лујзом Шарл и где започиње и његова реди-
тељска каријера; након тога, и кратког ангажовања у 
позоришту у Манхајму, прелази у Краљевско дворско 
и национално позориште у Минхену, али због болести 
више не наступа као глумац, већ се посвећује режији, 
позоришној педагогији и теорији. У том позоришту за 
двадесет година рада (1885–1905) остварио је преко 
330 режија. Ту је, оснивавши Шекспирову позорницу 
1889. године, спровео и реформу по којој је познат у 
историји позоришта и режије, која је широко прихваће-
на и веома је утицала на будућност европске театарске 
уметности. Представљајући Савићеве реформаторске 
идеје, др Рњак предочава и разматрања највећих ев-
ропских мислилаца и уметника о суштини театарске 
уметности, потом и праксу немачких позоришта у XIX 
веку, као и европску традицију инсценирања комада 
Вилијама Шекспира.

Из сачуване документације, преписке и литера-
туре може се спознати и, као што је и професор Рњак 
наглашавао, Савићево родољубље и помоћ земљаци-

ма у туђини. Он је и непосредно помагао нашем по-
зоришту и уметницима на више начина. У глумачкој 
школи у Минхену, радећи као професор глуме, учио 
је и наше глумце Добрицу Милутиновића, Милорада 
Гавриловића, Витомира Богића и Николу Јовановића. 
О његовом односу према српском позоришту сведочи 
и преписка са нашим уметницима и културним прега-
оцима, између осталих и са Лазом Костићем и Анто-
нијем Хаџићем. Зна се да је посетио и Српско народно 
позориште у Новом Саду и Народно позориште у Бео-
граду и да је промовисан у почасног члана оба театра.

На основу грађе коју је Душан Рњак поклонио 
Музеју, на пример, из Савићеве књиге режије за чувену 
представу Краља Лира Шекспира, којом је 1. јуна 1889. 
и отпочео рад Шекспирове позорнице у Минхену, мо-
гуће је непосредно сагледати Савићев однос према ин-
тегралном тексту ове Шекспирове трагедије, сазнати о 
редитељским индикацијама глумцима, о мизансцену, 
сценографији, осветљењу, масовним сценама са ста-
тистима, о сценским и звучним ефектима.

Богатом грађом и литературом о стваралаштву 
Јоце Савића др Рњак доказује да је највећи његов до-
принос српском театру био у чињеници да је један Ср-
бин уздигао немачко позориште на највиши европски 
ниво и да је Јоца Савић задужио својим доприносом и 
европско и српско позориште. 

ИЗВОРНА ГРАЂА У ЛЕГАТУ “ЈОЦА САВИЋ” 
ДУШАНА РЊАКА У ПОЗОРИШНОМ МУЗЕЈУ 
ВОЈВОДИНЕ

Плакати, писма, фотографије, скице, тлоцрти... 
и литература у Легату “Јоца Савић” Душана Рњака у 
Позоришном музеју Војводине припадају архивама и 
збиркама следећих институција: Бургтеатар Беч (Burg-
theater Wien), Баварско национално позориште Мин-
хен (Bayerisches Nationaltheater München), Градски 
архив Минхен (Stadtarchiv München), Баварска нацио-
нална библиотека Минхен (Bayerische Nationalbiblio-
thek München), Немачко Шекспирово друштво Вајмар 
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(Deutche Shakespeare Gesellschaft Weimar), Немачко 
национално позориште Вајмар (Deutsches National-
theater Weimar), Државни архив Вајмар (Staatsarchiv 
Weimar), Градско позориште Базел (Stadttheater Basel, 
altes Haus), Градско позориште Аугзбург (Augsburger 
Stadttheater), Градско позориште Манхајм (Stadttheater 
Mannheim), Рукописно одељење Матице српске Нови 
Сад, Музеј позоришне уметности Србије Београд, Др-
жавни архив Србије Београд, Градска библиотека Но-
ви Бечеј, Библиотека Матице српске Нови Сад, Позо-
ришни музеј Војводине, Нови Сад.

ПЛАКАТИ 

За двадесет година редитељског рада Јоца Савић 
је режирао и обнaвљао режије 330 дела стотинак ауто-
ра. Први његов редитељски задатак била је драма Ханса 
Хопфена У покрајини. Међу најзначајнијим су: дваде-
сет три режије Шекспирових дела, све велике траге-
дије: Краљ Лир, Хамлет, Ромео и Јулија, Јулије Цезар, 
Макбет, Отело, Тимон Атињанин; историјске драме: 
Ричард II, Ричард III, Хенри IV, први део; Хенри IV, дру-
ги део; Хенри V, Хенри VI, сва три дела; комедије: Сан 
летње ноћи, Зимска бајка, Много вике ниокочега, Како 
вам драго и Изгубљени љубавни труд; и дела: Перикло и 
Симбелин. Режирао је Гетеових осам дела, Шилерових 
девет комада, пет дела Хајнриха Клај ста, две Лесингове 
драме, затим Софоклове трагедије о Едипу и Антигони 
и Есхилову трилогију Орестија, потом седам Молије-
рових комада, маестралну комедију Мадам Сан Жен 
Викторијена Сардуа и Ибзенову Нору. На Савићевом 
репертоару нашла су се дела и шпанских класичних 
аутора: три Калдеронова комада: Заламејски судија, 
Дама Коболд и Два железа у ватри; комад Лопе де Ве-
га Краљ и сељак.

Од немачких аутора лаких комада, веселих иг-
ара и једночинки, тада популарних, данас сасвим за-
борављених, које је Савић режирао на сцени Резиденц 
позоришта, значајни су: Грилпарцер, Бауернфелд, 
Хопфен, Бенедикс, БирхФајфер, Хан, Бабоа, Путлиц, 

Хајгел, Алексис, Пенел, Линг, Шак, Бон, Грос, Фит-
гер, Линднер, Гирнт, Вилденбрух, Бултхаупт, Прахс, 
Шлајх, Халм, Шаумбергер, Адлер, Лилијенкрон, Теп-
фер, Брахфогел, Шентан, Краус, Драјдер, Онет, Нисел, 
Зонтаг, Мозер, Каделбург, Мелвил. 
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У Музеју је депоновано 249 копија плаката позо-
ришних представа у режији Савића. Следи попис пла-
ката његових најзначајнијих и најзахтевнијих режија:

• Вилијам Шекспир, Макбет, 22. март 1886, Двор-
ско и национално позориште Минхен.

• Вилијам Шекспир, Ричард III, 22. октобар 1886, 
Дворско и национално позориште Минхен.

• Вилијам Шекспир, Сан летње ноћи, 28. децембар 
1886, Дворско и национално позориште Минхен.

• Вилијам Шекспир, Краљ Лир, 1. јун 1889, Двор-
ско и национално позориште Минхен.

• Вилијам Шекспир, Отело, 26. јун 1893, Дворско 
и национално позориште Минхен.

• Вилијам Шекспир, Хамлет, 7. децембар 1895, 
Дворско и национално позориште Минхен.

• Вилијам Шекспир, Јулије Цезар, 3. децембар 1897, 
Дворско и национално позориште Минхен

• Ј. В. Гете, Ифигенија на Тауриди, 30. јун 1890, Ре-
зиденц позориште Минхен.

• Ј. В. Гете, Фауст, први део, 23. април 1895, Двор-
ско и национално позориште Минхен.

• Ј. В. Гете, Фауст, други део, 26. април 1895, Двор-
ско и национално позориште Минхен.

• Ф. Шилер, Разбојници, 28. мај 1886, Дворско и 
национално позориште Минхен.

• Ф. Шилер, Дон Карлос, 15. септембар 1887, Двор-
ско и национално позориште Минхен.

• Ф. Шилер, Валенштајнов логор и Пиколомини, 9. 
новембар 1887, Дворско и национално позориште 
Минхен.

• Ф. Шилер, Валенштајнова смрт, 10. новембар 
1887, Дворско и национално позориште Минхен.

• Софокле, Цар Едип, 29. новембар 1886, Дворско 
и национално позориште Минхен.

• Софокле, Едип на Колону, 1. децембар 1886, Двор-
ско и национално позориште Минхен.

• Софокле, Антигона, 3. децембар 1886, Дворско 
и национално позориште Минхен.

• Есхил, Орестија, 19. април 1902, Дворско и на-
ционално позориште Минхен.

• Ж. Б. П. Молијер, Тартиф, 7. новембар 1886, Ре-
зиденц позориште Минхен.

• Ж. Б. П. Молијер, Тврдица, 28. фебруар 1904, По-
зориште принца регента Минхен.

• Х. Ибзен, Нора, 4. јун 1904, Резиденц позориште 
Минхен.
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РЕДИТЕЉСКЕ КЊИГЕ ЈОЦЕ САВИЋА 

(У Музеју су у Легату “Јоца Савић” Душана Рња-
ка депоноване копије Савићевих редитељских књига 
које је проф. др Душан Рњак прикупио и објединио у 
три целине)

• Редитељске књиге Шекспирових дела Јоце Савића, 
на немачком језику. 

• Редитељске књиге Молијерових комада Јоце Са-
вића, на немачком језику.

• Редитељске књиге немачких драмских писаца Јо-
це Савића (Лесинг, Шилер, Гете, Клајст...), на не-
мачком језику.

ОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ

• Savits Jocza, Shakespeare und die Bühne des Dramas, 
Erfahrungen und Betrachtungen, Verlag von Fried-
rich Cohen, Bonn, 1917. 

• Savits, Jocza, König Lear auf der neu eingerichteten 
Bühne in München, у: Almanach des königl. Hof und 
NationalTheaters und des königl. Residenz – Theaters 
zu München für das Jahr 1889. München 1889, 55–61.

• Савић, Јоца, О смеру драме, студија на немачком 
језику. 

• Савић, Јоца, Позориште у природи, студија на не-
мачком језику. 

• Савић, Јоца, Мартин Грајф “Драме” – студија о 
драмама Мартина Грајфа, на немачком језику. 

• Савић, Јоца, Шекспирова сцена у Минхену, студија 
на немачком језику. 

• Савић, Јоца, Прво извођење Молијеровог “Мизан-
тропа” – праизведба комада у Паризу, студија на 
немачком језику. 

• Савић, Јоца, Извештај о стању приватних позо-
ришта – предавање у Берлину, 11. 12. 1890, студија 
на немачком језику. 

• Climent, Lotar, Der Flibustier, адаптација Јоца Савић
• Хаген, Антон, Јоца Савић “Репертоар”.

• Lee, Sidney, Shakespeare und die moderne Bühne 
(превод Јоца Савић), München, 1911. 

• Münchener Neueste Nachrichten, 15. маја 1899.

ПРЕПИСКА

(У Позоришном музеју Војводине су у Легату “Јо-
ца Савић” Душана Рњака депоноване копије писама 
чији су оригинали у Баварској националној библиоте-
ци Минхен, Рукописном одељењу Матице српске Нови 
Сад, Музеју позоришне уметности Србије Београд...)

• Писмо управника Франца Дингелштета са угово-
ром о ангажману, датирано 2. јануара 1867. го-
дине. Чува САW, инв. бр. 665.

• Савићево писмо од 7. јануара 1867. године, чува 
САW, инв. бр. 665.

• Писмо сенатору Александру Јовановићу од 6. фе-
бруара 1867, Рукописно одељење Матице српске, 
Нови Сад

• Писма Лази Костићу (од 8. јула 1891, 1. августа 
1891, 29. јануара 1892, 28. августа 1908, 4. окто-
бра 1908, 8. фебруара 1909. и 28. октобра 1909), 
Рукописно одељење Матице српске Нови Сад

• Дописнице Лази Костићу (од 7. септембра 1908, 
21. септембра 1908. и 8. фебруара 1909), Руко-
писно одељење Матице српске Нови Сад
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• Дописница барону Мензи фон Кларбаху од 13. 
маја 1904, Баварска национална библиотека Мин-
хен

• Писма Милораду Гавриловићу (од 17. јуна 1904, 
19. августа 1904. и 27. априла 1907), Музеј позо-
ришне уметности Србије Београд

• Писма Антонију Хаџићу (од 1. маја 1905. и 8. јуна 
1905), Рукописно одељење Матице српске Нови 
Сад

ЛИТЕРАТУРА У ЛЕГАТУ “ЈОЦА САВИЋ” ДУШАНА 
РЊАКА У ПОЗОРИШНОМ МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ

• Almanach des Königl. Hofund NationalTheaters zu 
München, године 1885–1889.

• Bayerischer Kurier, 30–31. мај 1897. 
• Gaedertz, Karl Theodor, Zur Kenntniss der Alteng-

lischen Bühne, Bremen, 1888.
• Genee, Rudolph, Die Entwicklung des Scenischen 

Theaters und die Bühnenreform in München, Stutt-
gart, 1889, 79–94.

• Greif, Martin, “Gedanken über die Münchener Sha-
kespearebühne”, Münchener Neuesten Nachrichten, 
broj 430, 1889.

• Durian, Hans, Jocza Savits und die Shakespearebühne 
in München, Heinz & J. Lechte, Emsdeten, 1937, 6.

• Kilian, Eugen, Dramaturgische Blätter III, Mün-
chen,1905, 13.

• Kilian, Eugen, Goethes Götz und die neu eingerichtete 
Münchener Bühne, München 1890.

• Klarbach, Alfred Mensi von, Alt Münchener Thea-
terErinnerungen, München, 1924, 31–32.

• Oechelhäuser, W., Ideen zur Gründung einer Deut-
schen Shakespeare-Gesellschaft, (1863). Shakespeare 
Jahrbuch, 58, 1922.

• Francke, Otto, Jocza Savits: Jahrbuch der Deutschen 
ShakespeareGesellschaft, год. 52, Берлин, 1916, 
153–158.

• Јоца Савић у сећањима уметника (више студија 
и чланака на немачком језику)

СРПСКИ АУТОРИ

• Милићевић, Огњенка/Михаиловић, Душан, Јо-
ца Савић “Нови стил”, Гласник југословенског 
Шекспировог друштва. 

• Рњак, Душан, Сачувана писма Јоце Савића упућена 
Лази Костићу, Антонију Хаџићу, Александру Јо-
вановићу и барону Мензи фон Кларбаху, Зборник 
Матице српске за сценске уметности и музику 
Нови Сад, 1995, бр. 16/17.

• Рњак, Душан (избор текстова, уводна студија и 
документација), Јоца Савић – Драма и позорница, 
Позоришни музеј Војводине, Нови Сад, 1996. 

• Рњак, Душан, Редитељске књиге Јоце Савића, Ма-
тица српска, Нови Сад, 2001. 

• Рњак, Душан, Јоца Савић – човек коме се клањала 
Европа, Позоришни музеј Војводине, Нови Сад, 
2021.

• Рњак, Душан, Фељтон о Јоци Савићу, Политика 
(од 26. јула до 17. августа 1999).

• Нишкановић, Биљана, Јоца Савић и његово дело, 
Поводом изложбе Шекспирова позорница Јо-
це Савића, каталог изложбе, Позоришни музеј 
Војводине – Шекспир фестивал, Итака арт цен-
тар, Нови Сад – Инђија, 2019.

ОСТАЛО

У Збирци уметничких предмета, у Позоришном 
музеју Војводине налази се уметничка слика Г. Рини-
кера Портрет Јоце Савића, уље на платну (82 х 56 цм).

У Позоришном музеју Војводине, у Легату “Јоца 
Савић” Душана Рњака налазе се фотографије зграда 
свих позоришта у којима је радио Јоца Савић. Чувају се 
и све друге фотографије, документација и илустрације 
које су коришћене у књизи Душана Рњака Јоца Савић 
– човек коме се клањала Европа, коју је објавио Музеј. 

Музеј позоришне уметности Србије поседује че-
тири портретне фотографије Јоце Савића, од којих две 
на реверсу имају аутограф и посвету.
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Приредила > Исидора Поповић 

Немачки глумац, на ползу српском роду:

Часопис “Позориште”  
о Јоци Савићу

ПОЗОРИШТЕ, У НОВОМЕ САДУ,  
У УТОРАК, 30. СЕПТЕМБРА 1886.

Ј едан Србин мање, чије лепе способности не бли
стају се у кругу његова народа, чији је домашај 
изван народа му. Један Србин више, који је и у ве-

ликом, туђем свету, својим знањем и умењем стекао 
лепа гласа и прославља тим своје име српско. Па ако 
се овде губитак са добитком потире, нека му је про
сто, што је оставио своје малено коло, и нек му је зна-
но да му се сваки Србин радује успеху, који је пости-
гао, приказујући своје лепе способности, већим, ма и 
туђинским круговима!

О Јоци Савићу је у нас тако мало писано да, осим 
у првом реду заинтересованих, слабо ко зна што о ње-
му. Међутим, он тога, већ као Србин и то не само по 
рођењу, но и по мишљењу и осећању, није заслужио. 
Иако његов рад пада изван домашаја нашег народа, 
тамо чак у срцу великог германског племена, ипак он 

није заслужио нашег заборава, јер не само да се као 
Србин одржао, него је и као Србин умео достићи та-
ку висину, до које мало њих и од Германаца дођоше.

Јоца Савић је уметник. Он служи оној грани умет-
ности, што је тек у најновије доба добила право грађан-
ства и у науци о уметностима; Јоца Савић је – глумац.

Више је од двадесет година како Савић глумује, 
више од двадесет година како га сва немачка журна-
листика хвалом и славом обасипа, и за то доба, једва 
да је неколико бележака о њему изашло у нашим ли
стовима (...)

За време свога бављења у Минхену – где се сад и 
Јоца Савић налази као режисер на Краљевском двор
ском позоришту – долазио сам често у додир са тим ве-
ликим Србином глумцем. Уметник ми је често причао 
о себи и свом животу и ја сам гледао, да ми се нијед-
на, иоле знатнија цртица из његова живота не омакне, 
како бих могао првом згодном приликом одужити дуг 
том великом Србину, који толико задужи српство, про-
слављајући име српско у страном свету. (...)
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ПОЗОРИШТЕ, У НОВОМЕ САДУ,  
У ПЕТАК, 31. ОКТОБРА 1886.

(...)
За времена глумовања му, главне му беху: Хам-

лет, Торквато Тасо, Дон Карлос, Егмонт, Карло Мор 
и остали трагични љубавници Шекспирових, Гетео-
вих, Шилерових и других класичних драма. Касније 
се нарочито одао студији јунака у класичним шаљи-
вим играма. Како немачка критика признаје, Савић 
је најбољи представник молијерових јунака у Немач-
кој. Његова игра се нарочито одликовала елеганцијом 
и потпуним схваћањем улога, а у шаљивим играма и 
финим хумором.

(...)
Први пут сам се састао са Јоцом Савићем на уни-

верзи у Минхену, на предавању проф. Бернајса о не-
мачкој литератури. Обрадовао се врло кад му се при-
казах и распитивао се живо о нашим политичким и 
књижевним приликама. Из разговора ш њим увидео 
сам да добро прати наше ствари и да су му врло позна-
те како наше политичке борбе, тако и најновији успе-
си на културном пољу. Питао ме је за Милетића, По-
лита, ЗмајЈовановића, а нарочито је тражио од мене 
подробнија извештаја о позориштима нашим. Говор је 
текао српским језиком и он је говорио сасвим правил-

но и чисто, а по изговору му се могло одмах познати 
да је наше горе лист.

(...)
Од то доба смо се чешће састајали. (...) Нарочи-

то се вазда живо распитивао о репертоарима наших 
позоришта и глумачким снагама им. Изређао сам му 
многе преводе са немачког и францускога, што су се 
на нашим позорницама одомаћили и многи од тих 
превода нису му се допали.

Позориште треба да носи на себи тип народнога 
карактера, тако ће само моћи народу омилети и бла-
готворно утицати на њ – говорио ми је обично том 
приликом.

(...)
На питање моје, да л’ ћемо се ми Срби моћи об-

радовати кадгод походу му у наше крајеве и ступању 
његовом на српску позорницу, одговорио је да се он 
сад већ одрекао глумаштва, а и да није, било би му 
врло тешко играти на српској позорници, јер је он не-
престано ван српства живео, те и не познаје скоро на-
ше друштвене одношаје и прилике, а доста је и српски 
заборавио, а глумац, као и књижевник ваља пре свега да 
потпуно влада оним језиком на коме ствара своје ду-
ховне производе.

(...)
Мил. Ш. Максимовић
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Пише > Милош Латиновић 

Непревазиђени тумач Шекспира
Душан Рњак
ЈОЦА САВИЋ – ЧОВЕК КОМЕ СЕ КЛАЊАЛА ЕВРОПА
Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 2021.

З начајно је када одређене јубилеје, важне датуме и 
“округле” годишњице бивају подржане капитал-
ним остварењима материјалног карактера, па је 

тако у предвечерје јубилеја Јоце Савића, Позори шни 
музеј Војводине објавио књигу професора Душана 
Рњака, Јоца Савић – човек коме се клањала Европа (Но-
ви Сад 2021), чији приказ укључујемо у блок посве ћен 
значајном театарском ствараоцу чија су редитељска 
решења променила перцепцију Шекспирових дела у 
Немачкој, али и у Европи.

Књига професора Душана Рњака Јоца Савић – 
човек коме се клањала Европа финални је чин дугого-
дишњег истраживања живота и рада значајног и све
страног позоришног уметика који је стварао крајем 
деветнаестог и почетком двадесетог века, оставивши 
неизбрисив траг у театарској историје Европе, као ту-
мач и редитељ Шекспировог опуса. Ова књига долази 
после изузетних студија Јоца Савић – драма и позорница, 
те Редитељске књиге Јоце Савића, којима је професор 
Душан Рњак представио нашој позоришној јавности, 
али и радозналом ширем аудиторијуму, уметничке 

домете глумца и редитеља српског порекла (рођен у 
Новом Бечеју 1847), који је своју уметничку каријеру 
остварио у театрима Аустрије и Немачке. Посебно је 
његов глумачки таленат и организациони потенцијал 
добио простора у Вајмару, а касније и у Минхену, где 
је у Краљевском дворском и националном позоришту 
основао и био први редитељ Шекспирове позорнице. 

Важност Савићевог приступа Шекспировим ко-
мадима досеже и до наших дана, јер је својом инсце-
нацијом – вратио Шекспира себи, без скраћивања и 
непотребних драматуршких интервенција, а таквим 
поступком поставио је реалне темеље на којима и да-
нашњи тумачи Шекспирових комада могу пронаћи ре-
шења. У најкраћем, редитељ Савић ослањао се на сна-
жан и вишеслојни литерарни предложак и инвентив-
ност, личну моћ и посвећеност глумца, што је и данас 
довољно за позитиван резултат театарске инсценације.

Душан Рњак, као дугогодишњи и искусни тумач 
театарске филозофије Јоце Савића, значајан део књиге 
посвећује овом проблему, који је у ствари кључан у ту-
мачењу естетских ставова редитеља. Аутор, међутим, 
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не занемарује ни друге аспекте уметничког делања 
Јоце Савића, који су обликовали његову личност – од 
педагошког рада, подршке младим ауторима и прија-
тељима, до националне самосвесности, без обзира што 
је уметнички формиран ван круга свог национа. У овој 
књизи монографске структуре важни су и прилози по
све ћени Савићевој сарадњи са валиканима наше умет-
ничке сцене, попут Лазе Костића, Антонија Хаџића, 
Милорада Гавриловића, Витомира Цилета Богића, 
Добрице Милутиновића, као и блок у оквиру којег су 
објављена, први пут, оригинална писма Јоце Савића, 
које је аутор прикупио током дугогодишњих посвеће-
ничких истраживања у Вајмару и Минхену.

Књига Јоца Савић – човек коме се дивила Европа 
представља још један значајан материјал за могуће 
стручно истраживање уметничког приступа и рада 
чије време не пролази, него подстиче нова тумачења 
и креативност, а такође је добро штиво за радозналог 
читаоца који ће због свеобухватности и примерене 
конструкције дела пронаћи ваљану историјску пот-
ку, мноштво података о значајним људима и поједи-
ности на основу којих се одређује вредност човековог 
карактера и ваљаност његовог делања. Јоца Савић, 
апартна појава у театарском свету, дефинитивно заслу-
жије овакву књигу, али и већу, посебну пажњу нових  
нараштаја.



ИСТОРИЈСКА
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Пише > Синиша И. Ковачевић 

Цртице из заједничког живота 
Беле и Мирослава Крлеже

П ретходна година протекла је у обележавању зна-
чајног јубилеја. Наиме, прошле су четири деце-
није од смрти хрватског и југословенског књи-

жевника Мирослава Крлеже (1893–1981). О животу 
и делу есејисте, песника, прозног и драмског писца 
било је много речи. Крлежина личност проучавана 
је из различитих аспеката. Истраживачима нису про-
макле и недовољно познате теме, те је својевремено 
приређена поставка сликарских и вајарских портрета 
славног књижевника.

Богат и комплексан живот, свеобухватност књи-
жевних форми у којима је оставио трага, дале би по-
вода организовању научних скупова, као и нових из-
ложбених представљања. Судбина је хтела да неколико 
месеци пре пишчевог одласка премине његова супруга 
Бела. То, и чињеница да им се последњи дом на Гвозду 
налази у саставу Музеја града Загреба, били су довољан 
разлог да ова установа приреди изложбу У животу и 
смрти – цртице из заједничког живота Беле и Миро
сла ва Крлеже (јул, 2021 – јануар, 2022).

Сматра се да је о неком као што је био Крлежа 
го тово све познато. Међутим, откривени су нови из-
вори и стечена нава сазнања као допуна богате сли-
ке коју имамо о великом писцу. Разуме се да грађа о 
односу Беле и Мирослава више говори о књижевном 
барду него о његовој супрузи. У таквим околностима, 
истраживачи су приморани да се ослоне на мемоар-
ске записе, преписку брачног пара Крлежа, али и све-
дочења њихових пријатеља и савременика.

Угледни писац и чувена позоришна глумица Бе-
ла обележили су културни и политички живот Загре-
ба и ондашње Југославије. Својим каријерама као и 
реномеом који су стекли у уметничким круговима, 
окупљали су многе важне личности тадашњег време-
на. Заједнички живот Мирослава и Беле трајао је 62 
године. Иако је као књижевник био приморан да краће 
или дуже борави у разним срединама, брачни пар је 
највећи део времена провео у Загребу.

Породица Кангрга, из које је потицала Бела, жи-
вела је у Сењу. Године 1898. долазе у Загреб, где ће се 
настанити у пространој кући у Ђорђићевој 16. Са њи-
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ма је једно време живео и Дане Вуксан, Белин ујак. 
Он се 1908. уписао у кадетску школу у Печују, где је 
упознао младог Мирослава Крлежу. Приликом посе-
те пријатељу у његовом загребачком дому, Мирослав 
је био у прилици да упозна Белу. Током сусрета на 
Зрињевцу договорен је “први састанак” на горњоград-
ској променади.

После тога развија се њихова узајамна накло-
ност, која ће убрзо прерасти у љубав. И Белини и Кр-

лежини родитељи нису благонаклоно гледали на ову 
везу. Отуда они једно другом шаљу писма потписујући 
се са – “Поздрав из Гј. 16” (Гј се односило на кућу у 
Ђорђићевој и њен улични број) или “Поздрав из При-
лаза 5а”. Подршку им је дао једино Белин ујак и Крле-
жин пријатељ Дане Вуксан. Тајно венчање одржано је 
14. новембра 1919. у цркви Св. Блажа, а кумови су им 
сликар Љубо Бабић и писац Милан Беговић.

Након склопљеног брака живели су скромно, у 
подстанарској соби. Немаштина и невелике могућ-
ности приморали су их да се свако храни код својих 
родитеља. У августу 1920. одлазе у Дугу Ријеку код 
Копривнице, где је Бела добила посао учитељице. Не-
задовољство службом коју јој је наметнула незавидна 
финансијска ситуација и Крлежино тешко адаптирање 
на живот у провинцији, подстакло их је на разми  шља
ње о пресељењу.

ЗАГРЕБАЧКЕ АДРЕСЕ  
ДО ОДЛАСКА НА ТУШКАНАЦ

У својој опоруци Крлежина тетка оставила му је 
стан у Загребу, у Куковићевој 28 (данас Хебрангова 
34). С обзиром на то да су овим тестаментом добили и 
скупоцени намештај, уметничке предмете, новац, би-
ли су у прилици да знатно побољшају свој стандард. 
Повратак у Загреб и превазилажење егзистенцијалних 
неприлика, резултирало је и нормализацијом односа 
између њихових породица. У овом стану остају све до 
1935. године.

Бела и Мирослав уживају у брачној срећи и све 
чешћим професионалним успесима. По прекиду учи-
тељске каријере Бела се запослила у Краљевској све-
училишној библиотеци, али је похађала и часове глу-
ме код Милице Михичић и редитеља Иве Бадалића. У 
том стану Крлежа је написао и објавио нека од својих 
најзначајнијих дела (Вучјак, Господа Глембајеви, У аго-
нији, Повратак Филипа Латиновића...). С друге стра-
не, Бела се формирала у врсну глумицу.

Крлежа и Бела на одмору у Опатији
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Прва велика улога коју ће одиграти била је Бару-
ница Кастели у Господи Глембајевима. Било је то 1929. 
године. Захваљујући овој глумачкој бравури, примљена 
је у драмски ансамбл Хрватског народног казалишта. 
Истицала се играјући у мањим улогама комедиограф-
ског репертоара. Долази време за промену животног 
простора. Селе се у стан у Михановићевој улици, у ко-
ме кратко остају (1935–37). Крлежа је овде довршио 
писање свог дела Баладе Петрице Керемпуха.

У Радишиној 14 (данас ул. Кнеза Мислава), ста
ну ју од 1937. до 1946. године. Из стана “ратне де
пре сије”, како га је називала Бела, често су одлази
ли у Малинову улицу где је живела породица др Бе
ри   сла ва Борчића. Страхоте неизвесности у тада
шњем Загребу, додатно је отежавала чињеница да 
је Крлежа стављен на листу забрањених писаца. За-
ступао је левичарске идеје, али и његови “дегенери-
ци, блуднице и пијанице” нису пристајале моделу 

Крлежа и Јосип Броз на Брионима
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“нове књижевности” коју је прописивала усташка  
власт.

Крлежа је током рата више пута био хапшен, а 
од сигурне смрти спасао га је др Ђуро Вранешић. Под 
изговором наводног “лечења”, овај психијатар сакри-
вао га је у свом поткровном стану у Санаторијуму за 
живчане болести у Зеленгају. И Белу није мимоишла 
опасност привођења. Уз то што је делом Српкиња пра-
вославне вере, одмогло јој је и што је Крлежина супру-
га. По изласку из затвора наставља рад у позоришту. 

Чињеницу да су је публика и критика волели, многи 
су јој касније замерили.

Након рата брачни пар Крлежа опет мења адресу. 
Од 1946. почињу живот у улици Браће Кавурића 23. 
Исте године Мирослав постаје члан, а затим и потпред-
седник Југословенске академије знаности и умјетности 
(ЈАЗУ). Његово принципијелно држање и непристанак 
на сарадњу у културном животу НДХ, спасило је Бе-
лу од прогона након промене режима. Она наставља 
глумачку каријеру као чланица Драмског ансамбла 
Хрватског народног казалишта.

Одређене околности приморавају их на разми
шљање о промени места становања. Стан у који су се 
уселили био је простран и у центру града. Међутим, 
временом је саобраћај у тој улици постао густ, а бу-
ка даноноћна. Осим тога, у дворишту зграде налази-
ла се кланица. Одлуку о избору новог стана оставили 
су за касније. Бела и Мирослав током 1949–50. бора-
ве у Паризу, јер је Крлежа именован за организатора 
велике изложбе о средњовековној уметности народа 
Југославије.

Приморана да направи паузу у театру, Бела пи-
ше интенданту ХНК Маријану Матковићу због чега ће 
се дуже задржати у Паризу. Истовремено га моли да 
чињенице њеног одсуствовања узме у обзир и приликом 
састављања репертоара. Нема сумње да је Бела као Кр-
лежина супруга имала посебан, чак повлашћен статус 
у овој позоришној кући. То ће се видети и по многим 
другим привилегијама, као што је могућност да сама 
бира костимографа и материјале за сценске хаљине.

По повратку из Француске, Крлежа је уверио по-
литичаре у неопходност покретања енциклопедије која 
би садржавала свеукупно знање о народима Југосла-
вије. Његова иницијатива је прихваћена, а 5. октобра 
1950. основан је Лексикографски завод ФНРЈ, чији је 
Крлежа био директор. Занимљиво да је тада добио свој 
први посао и радну књижицу. За разлику од њега Бе-
ла је од 1919. у непрекинутом радном односу, и то ће 
бити све до 1966. године.

Бела као Баруница Кастели
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ВИЛА НА ГВОЗДУ

Елизабета Реин понудила им је стан у вили на 
Тушканцу. Бела је била одушевљена простором и са-
мом позицијом куће у овој резиденцијалној четврти. 
Тако се 1952. настањују на Гвозду. Пространи стан ок-
ружен предивном тушканачком шумом са погледом 
на торањ цркве Св. Марка, био је удаљен свега неко-
лико минута хода од загребачког центра. Брачни пар 
ће на Гвозду провести последњих тридесет година свог  
живота.

Њихов дом био је место сусрета личности из кул-
турног и политичког живота. Међу онима који су их 
најчешће посећивали били су – глумица Елиза Гернер 
са супругом Миланом Арком, доктор Крешимир Вра-
нешић, сликар Мерсад Бербер са супругом, књижевник 
Енес Ченгић, костимографкиња Латица Иванишевић, 
њихов штићеник Милутин Поповић. Неколико пута у 
гостима им је био и председник Јосип Броз са супру-
гом Јованком.

Према сведочењима неких од пријатеља, Бела је 
од ових сусрета умела да направи занимљиве догађаје. 
Настојала је да декорише амбијент, који је имао од-
лике праве сценографије. Разним детаљима, као што 
су свилене мараме пребачене преко абажура лампи, 
сваки пут је успевала да створи другачију атмосферу 
(“био је то Белин театар”). Посебно је волела цвеће, 
нарочито жуте руже. Оно је отуда било чест поклон 
посетилаца њиховог дома.

Простор стана омогућио им је спавање у одвоје-
ним собама. Крлежа је проводио многе непроспаване 
ноћи у писању, а глумици Бели био је потребан сан ка-
ко би изгледала свеже. Последњи пут она се појавила 
на позорници ХНК у октобру 1964. године. Након тога 
није више наступала. Мада је пензионисана 1966, није 
занемаривала друштвени живот. Редовно се састајала 
са пријатељицама и бившим колегиницама у кафани 
хотела “Палас”. 

С друге стране, Крлежа је писао као слободан 
уметник. Свој први стални посао добио је у 58. годи-

ни, када долази на чело Лексикографског завода који 
данас носи његово име. Од почетка 70их, није напи-
сао ниједно ново значајно дело. Свој дневник престао 
је да пише 1977. године. Због нарушеног здравља, пре-
кинуо је друштвене и културне активности и повукао 
се у самоћу дома на Гвозду. И даље је био руководи-
лац Завода, мада у своју канцеларију у Франкопанској 
више није долазио.

Мирослав и Бела Крлежа испред ХНК, 1969.
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ЧЕСТИ ГОСТИ ЧУВЕНОГ ПАРА

Брачни пар Арко био је међу најближим прија-
тељима Крлежа. Често су долазили на Гвозд, и зајед-
но са Белом и Мирославом ишли на излете, ручкове, 
посећивали изложбе и представе. Елза и Бела радиле 
су у истом театру, а Милан Арко млађи био је син Кр-
лежиног пријатеља из детињства и кадетске школе у 
Печују. Последња Белина посета ХНКу била је 1980, 
када је присуствовала Елзином глумачком јубилеју. 
Исте године, са паром Арко, прославили су свој по-
следњи Божић.

Међу радо виђеним гостима дома на Гвозду био 
је и др Крешимир Вранешић. Син познатог лекара 
који је у свом санаторијуму сакривао Крлежу током 
рата, уживао је велике симпатије Мирослава и Беле. 
Након трагичног краја др Ђуре, Крлежа пажљиво пра-
ти школовање младог Вранешића који са мајком живи 
у Загребу. Њихов однос временом постаје блискији а 
Крешимирове посете просторијама Лексикографског 
завода и кући на Гвозду све учесталије.

Када је окончао студије медицине постао је по-
родични лекар брачног пара, и то остаје све до њихо-
ве смрти. Последњих година, био је свакодневни гост 
у њиховом дому. Може се закључити да је контакт из-
међу Крлеже и Вранешића прерастао у неку врсту од-
носа оца и сина. То, поред осталог, потврђује и пишчева 
опорука, у којој га одређује за универзалног наслед-
ника. Управо ће Крешимировом одлуком граду бити 
дарован стан на Гвозду, који ће прерасти у Меморијал 
Беле и Мирослава Крлеже.

У драге госте дома Мирослава и Беле спада и Јо-
ван Живковић. Као возач почетком 60их препоручен је 
Крлежи. Врло брзо стекао је поверење и симпатије, па 
је имао и многе друге обавезе. Поред осталог, помагао 
им је у бризи о њиховом стану. Тако су Мирослав и Бе-
ла у познијим годинама били у могућности да наставе 
богат друштвени живот. Писац ће се Живковићу оду-
жити на симболичан начин. У опоруци Крлежа наводи 
да аутомобил марке Мерцедес оставља свом возачу.

Латица Иванишевић, позната хрватска позоришна 
костимографкиња и уметница, имала је привилегију 
да одраста уз Белу и Мирослава. Још као девојчица са 
породицом обилазила је брачни пар Крлежа. Та пракса 
наставила се и касније. Била је радо виђен гост у њи-
ховом дому и као девојка, и касније као зрела жена. 
Бела и Крлежа посебно су је волели и ценили. Латица 
Иванишевић је 2010. објавила роман о својој породи-
ци, у коме је једно поглавље посветила догађајима и 
дружењу са славним паром уметника.

Публициста и књижевник Енес Ченгић први пут 
је интервјуисао Крлежу 1956. Интензивни контакти 
са књижевним бардом започели су 1971. године. Чен-
гић је постао близак сарадник, пријатељ и уредник 
Крлежиних дела. Према пишчевој опоруци, постао је 
доживотни власник ауторских права његовог опуса и 
власник стана у Назоровој улици. Поред монографије 
и дневничких записа, Ченгић је иницирао издавање Кр-
лежиних изабраних (20 књига, 1973) и сабраних дела 
(50 књига, 1975–88).

После Другог светског рата Мирослав остварује 
блиско пријатељство са Јосипом Брозом, који од тада 
постаје нека врста пишчевог заштитника. Занимљиво 
да у разговорима и у кореспонденцији, Крлежа није 
персирао Титу. Био је чест гост председника у Белом 
двору у Београду, као и на Брду код Крања и Бриони-
ма. Имао је привилегију да са Брозом путује Плавим 
возом. Поред обилска резиденција у Југославији, Кр-
лежа је постао део одабраног друштва које је путова-
ло бродом “Галеб”. 

Блиско пријатељство Крлеже и Тита, утицало је 
на добре односе њихових супруга – Беле и Јованке. На 
Брозов позив сви заједно одлазе у дипломатску посе-
ту Египту и Судану. Занимљиво, да је на овом путо-
вању Крлежа имао виши дипломатски ранг од оста-
лих чланова делегације. Тито и Јованка су неколико 
пута боравили у њиховом стану на Гвозду. Последњи 
пут 1977. године. Због овог пријатељства, Крлежу ће 
прозвати “Бог са Гвозда”.
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ПОСЛЕДЊИ ДАНИ

Почетком 1981. Белино здравствено стање се 
погоршало. Боравила је у болници “Др Младен Стоја-
новић” (сада КБЦ “Сестре милосрднице”). Крлежина 
писма са изразима снажне привржености није могла 
сама да чита, па је то радио њихов возач Јован Живко-
вић. Преминула је 23. априла 1981, а два дана касније 
одата јој је пошта у ХНК. Поред ковчега био је Крле-
жин венац са траком на којој је стајала шифра из пре-
писке с почетка њихове везе – “Последњи поздрав из 
Гј.16 – Твој МК”.

Желео је да венац на Белином одру буде од жу-
тих ружа, цвећа које је највише волела. За труд око на-
бавке и прављења овакво осмишљеног венца, замолио 
је секретарицу Опере Јасну Јаковљевић. У то време у 
загребачким цвећарама била је несташица жутих ру-
жа. Дан пре сахране стигле су јој три руже у овој боји, 
као знак захвалности за добијене карте за оперу. Отр-
чала је у цвећару где су набављене, и покуповала све 
залихе. Крлежа јој је следећи дан послао златни пр-
стен с аметистом.

Након смрти супруге Мирослав је морао да из-
мени своју опоруку. У првобитној верзији он је сву имо-
вину и ауторска права оставио својој Бели, верујући ка-
ко ће га она надживети. Већ је поменуто коме су новим 
тестаментом припали делови пишчеве зао ставштине. 
Поред тога, тражио је да двадесет година након његове 
смрти сви рукописи “морају бити доступни свакоме”. 
Данас се 14 сандука пуних белешки и фотографија 
из оставштине налази у Националној и свеучилишној 
библиотеци у Загребу.

Крлежа је од Белине смрти био у депресивном 
расположењу. У септембру 1981. све више је везан за 
постељу. Здравствено стање почело је да му се погор-
шава. Преминуо је 29. децембра 1981. Крлежин сан-
дук изложен је у атријуму ЈАЗУ. Сахрањен је 4. јану-
ара 1982. године. Поново се нашао поред своје Беле. 
Над пишчевим гробом изговорене су празне поли-
тичке фразе. Иако је био познат као осведочени ан-
тимилитариста и пацифиста, сахрањен је уз почасне  
плотуне.

Јосип Ваништа: Портрет Мирослава Крлеже у болничкој постељи, 15. децембра 1981.



ФЕС Т И В А ЛИ
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Пише > Дивна Стојанов 

Фестивал “Недеља Промене”

Најсмелије ка промени

А кадемско позориште “Промена”, настало при 
Академији уметности у Новом Саду, обновили 
су 2015. студенти и студенткиње драмског де-

партмана с идејом да продуже живот глумачким и ре-
дитељским испитним радовима, да овим представама 
омогуће живот пред публиком, а не само професорима 
и испитној комисији. Студенти при упису на драмски 
департман Академије уметности аутоматски постају 
чланови “Промене”, а “Промена” постаје сигурно ме-
сто где су аутор и његова замисао увек добродошли и 
након дипломирања. Да би прославили седми рођен-
дан, Променаши су, као и претходних година, орга-
низовали фестивал Недеља Промене, са слоганом Смело 
ка промени и приказали представе настајале пре не-
колико година у оквиру Позоришта, оне са актуелног 
репертоара, али и премијере. Концепт Фестивала је, 
дакле, био ово смо радили, ово смо обновили, на овоме 
сад радимо и ово су садашњи подмлаци. Овогодишњи 
фестивал био је и, условно речено, продужетак живо-
та, исказивање захвалности, одавање почасти изненада 
преминулој глумици, активној чланици и студенткињи 
глуме, Достани Николић.

Рад “Промене” и ревија приказаних представа 
доказали су да је Позориште тренутно најузбудљивије, 
најхрабрије, најсмисленије, најпаметније и најплеме-
нитије позориште које се дешава. Уз свест да је овај суд 
пристрасан и острашћен, али и без потребе да га ре-
видирам, ипак допуштам да “Промена” буде сврстана 
у један од најбољих театара у нашој држави, а не ис-
кључиво најбољи. Оно што “Промена” има и негује су 
колективност, игра, право на грешку и експеримент те 
свест да без публике нема позоришног чина. Потреба 
за публиком и отвореност за повратном емоцијом и 
коментаром – а не жеља да се нужно само свиде дру-
гима – јесте семе из којег је “Промена” исклијала и 
незаустављиво расте.

Одакле конкретно потиче ово мишљење?
Прва представа на Фестивалу био је дипломски 

рад класе Јасне Ђуричић Три зиме по драми Тене Шти-
вичић. У добро скројеном комаду, придржавајући се 
свих аристотеловскохегеловских принципа драматур-
гије, Тена Штивичић у три различите епохе портрети-
ше једну кућу и породичне односе у њој, доказујући 
да драмски текст није изгубио битку од постдрамског 



> 104

текста, да није превазиђен, како се често чује у позо-
ришним кружоцима и како се уочава када се погледају 
резултати конкурса за драмске текстове. Динамично и 
емотивно, тематизује историјско наслеђе Југославије, 
ратове на овим просторима, развој национализма и 
свакодневне људске судбине захваћене друштвеним 
тектонским померањима. Енергија и таленат младих 
глумаца плени током три сата играња без тренутка пада 
ритма. Представу Три зиме краси и одсуство помпезне 
сценографије (решене у натуралистичком кључу), она 
је лишена редитељског елитизма, националистичких 
флоскула и застарелих позоришних поетика, што јој 
је омогућило да се фокусира на причу и фантастичну 
колективну глумачку игру. То је, испоставиће се, до-
вољно да публика увиди страхоте рата, мржње и подела. 
Представа, иако на нашим просторима увек актуелна 
због приметног пораста национализма у друштву, до-
бија и актуелан контекст тренутним ратом у Европи.

На сличном естетском трагу је и Прослава на-
стала по мотивима истоименог комада Томаса Вин-
терберга, Могенса Рукова и Боа Хр. Хансена у режији 

Бориса Лијешевића, такође дипломска представа глу-
маца у класи професора Лијешевића. Она сведочи о 
сексуалном насиљу у породици, о насиљу оца над ма-
лолетном децом и суициду изазваном последицама 
силовања. Током прославе рођендана патер фамили-
аса, син, уместо здравице, открива породичну тајну. 
У Ибзеновим комадима откриће мртваца из ормана 
преусмерило би комплетан ток радње, док се у Про
слави славље наставља једнако радосно, а на обзнану 
информације присутни реагују као на пролазну не-
пријатност сличну зујању комарца. Осећај нелагоде 
који је одлично спроведен у истоименом данском фил-
му – што је омогућио филмски језик, покрети каме-
ре, лажни документарни кадрови – у представи је за-
мењен тишинама и једном столицом за слављеничком 
трпезом постављеном ближе публици, па се гледалац 
осећа као да је то његова позиција те постаје дирек-
тан (са)учесник свих догађаја. Врло су уверљиви пси-
хологизација и представљање карактера силоватеља, 
односно предатора, и механизам којим се таква врста 
људи служи. И у овој представи коришћена су натура-
листичка средства, режија је у служби глумца и приче, 
а ансамбл је беспрекорно уигран.

Монодрама глумца Српског народног позоришта 
Аљоше Ђидића Кројцерова соната Лава Н. Толстоја, 
премијерно је изведена на Недељи Промене. Представа 
је, најкраће, настала у славу театра. На самом почетку 
глумац каже да је позориште место колективног сусре-
та, простор за причање приче. Тако започиње наратив 
о јунаку који објашњава зашто је убио своју жену. Како 
се то често догађа – па је тако и у овом случају – уз-
будљив и интригантан драматуршки поступак којим се 
премешта тежиште са питања “шта ће се десити и ка-
ко ће се прича разрешити”, помера се на анализу на-
чина на који се чин одиграо. Концепт подразумева да 
глумац у купеу воза публици приповеда свој животни 
пут. На овај начин су смело отворене теме: положај 
и улога жене у тадашњем, али и садашњем друштву 
и породици, однос мушкарца према женама, питање 

Из представе Три зиме, фото: Мила Пејић
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телесне љубави, преваре, љубоморе... Додуше, пред-
става би, скраћивањем, добила бољи ритам, а били би 
и наглашени важнији делови, али, како је глумац сâм 
рекао, жеља му је била да изађе пред публику, пока-
же оно што је до сада створио и, без страха од гре шке, 
провери на којим елементима је потребно додатно 
радити. Уосталом, баш то је једна од врлина Промена-
ша – жеља да уче и освешћен став да процес рада на 
представи не буде завршен премијером.

Као гостовање Југословнског драмског позоришта, 
али са ауторском екипом насталом у Позоришту “Про-
мена”, где је рад на овој представи и започет, на Фе
стивалу је одиграна Београдска трилогија Биљане Србља
новић, у режији Ивана Вање Алача. Адаптација је под-
разумевала неколико промена на плану осавремењи-

вања наратива, па је тако друга прича премештена у 
Берлин (уместо у Сиднеј) 2003. године, а последња 
сцена дешава се 2019. Додуше, тако је настао простор 
да се, сходно новим околностима, другој и трећој при-
чи додају, у том моменту, значајне дилема или ставови 
(нпр. коментари о тадашњим ситуацијама у Србији, о 
атентату на Зорана Ђинђића, како јунаци у Америци 
гледају на Трампову миграциону политику...). Прем-
да би ово потенцијално разводњило сиже, нагомила-
ло дигресије и продужило трајање представе, могло 
би и да обогати причу додатним хумором и учини је 
још живљом и аутентичнијом. Кружна композиција 
сценске радње, атрактиван позоришни поступак, пре-
познајемо у призорима с почетка и краја представе 
када нас јунаци враћају у простор аеродрома, где из 

Из представе Београдска трилогија, фото: Небојша Бабић
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перспективе садашњег тренутка говоре статистику о 
људима који напусте Србију, те помињу имена бли
ских особа које за њих нису само бројеви. Представа 
је драгоцена у театарском животу Србије и због смене 
комичних и озбиљних момената, провоцирања гледа-
лаца да се запитају: па добро, шта ћу ја да радим овде, 
а шта ћу тек да радим тамо, у Бечу или Минхену, но 
и због утехе: није страшно ако се оде или остане, али 
оба избора носе препреке, због утиска да с јунацима на 
сцени проживљавамо одлазак на који је свако бар јед-
ном помислио. Зато представа делује толико лекови-
то и охрабрујуће.

Дуодрама Гидионов чвор, ауторски пројекат Си-
мониде Мандић и Бојане Милановић, такође није ори-
гинално настала у “Промени”, али сведочи о привр-
жености бивших чланица овом театру, али и о спрем-
ности “Промене” да буде прибежиште у које се глумци 
и редитељи увек могу вратити.

Још један дуодрамски ауторски пројекат је Вр-
пца у извођењу Александре Аризановић и њене мајке 
Јелице Аризановић. Глумица и плесачица Александра 

је за своју изведбу добила награду Охрабрења на 24. 
Фестивалу кореографских минијатура. Кроз плес и 
снимљену нарацију кћерка и мајка су испричале ин-
тимну, искрену, сирову, емотивну, али не и патетич-
ну причу о искуству суочавања са раком, о смрти оца, 
храбрости да наставе кроз живот, пренеле су вољу за 
животом, захвалност коју осећају једна према другој и 
исказале су снагу коју имају за свако ново лоше иску-
ство које их, могуће, чека у животу. Изведба је, поред 
сјајне комбинације плеса, експресије тела и говора који 
ствара мелодију на коју се плеше, као да су страхови 
само још једна музичка деоница у нашем окружењу, 
проговорила о превазилажењу траума, суочавању са 
сопственом смртношћу и смртношћу најближих.

Дуодрама Паклена ноћ по мотивима Ноћ Хелве-
ра Ингмара Вилквиста, у режији Бориса Исаковића и 
у изведби Александре Аризановић и Растка Мићића, 
увела је публику у атмосферу једне ноћи током Другог 
светског рата и у породични дом младе жене и њеног 
усвојеног сина са сметњама у развоју. И овде су на де-
лу били натуралистичка призма, реалистички проседе 
и режија у функцији текста и глумачког израза. Након 
што је одбацила биолошку а болесну кћерку, главна ју-
накиња одлучује да усвоји њој сличног сина из дома за 
напуштену децу. Свесна опасности која прети од стра-
не нациста и немогућности да побегну из свог дома, 
она усвојеног сина убија дајући му прекомерну дозу 
његових таблета, а затим и сама одлази у смрт одведе-
на руком нациста. На овдашњим театарским сценама 
веома су ретке представе које приказују особе са ин-
валидитетом или ометене у развоју. Зато је Паклена 
ноћ значајна са становишта инклузије, превазилажења 
стигме и сензибилисања публике на проблеме и пот-
ребе ове маргинализоване групе. Похвално је што су 
аутори – и на плану текста, и у сфери глуме – избегли 
претеривања или карикирања. Ненаметљиво, а потпу-
но јасно, предочене су страхоте рата и механизми како 
обични људи бивају увучени у мрежу нацизма и нацио-
нализма, што је, нажалост, и даље живо и актуелно.

Из представе Прослава
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Представа За шта бисте дали свој живот редитеља 
Хариса Пашовића настала је као мастер рад тадашњег 
мастер смера глуме у копродукцији Позоришта “Про-
мена”, East West центра Сарајево, позоришта Ujvideki 
Szinhaz и Босанског народног позоришта Зеница. Пред 
публику се поставља јасно питање: за шта бисте дали 
свој живот? Да ли је то нека идеја, идеологија, вера, 
слобода своје земље, лична слобода, други људи, по-
родица... Жртве се могу поделити у две групе: на људе 
чији је смисао жртвовања добробит веће групе и оне 
који себи одузимају живот да би на најбруталнији на-
чин указали на важност одређене идеје. На крају ни-
за монолога или сцена с малим бројем актера, глумац 
казује личну исповест и вели да свој живот не сматра 
посебно драгоценим, али да не постоји одеђена идеја 
за коју би био спреман да жртвује властити живот. И 
управо је то, можда, проблем епохе у којој живимо, ка-
да не постоји ништа што бисмо препознали као идеју 
која је већа од нас самих и за коју бисмо били спрем-
ни да жртвујемо живот. На сцени, између груписане 
публике, постављено је неколико пунктова исцртаних 
мрежом матичних плоча по којима глумици играју, 
чиме се кокетира са упозорењима Едварда Сноудена 
о лакоћи приступа свим информацијама које оставља-
мо у виртуелном свету.

Последњег фестивалског дана, некон што су из-
ведене све представе, организован је округли сто О 
Промени, на којем су чланови “Промене”, позоришни 
радници и раднице, студенти и професионалци дис-
кутовали о стању тетара у Србији. Важно је напомену-
ти да ово није прва трибина коју организује ово позо-
риште с намером да се разговором детектују проблеми 
домаћег театра са којима се аутори суочавају на свом 
позоришном путу изван “Промене”. Пре неколико го-
дина организована је трибина са које су позвани ди-
ректори драма и управници позоришта, представници 

организације Европске престонице културе 2022. Иако 
се не може рећи да након оваквих разговора настају 
конкретне и корените промене, они ипак служе да би 
се регистровале препреке, артикулисали и адресира-
ли проблеми.

Слоган Фестивала гласио је Смело ка промени. 
Посматрано у контексту изведеног програма, намеће 
се закључак да ово није само крилатица, него озбиљан 
позив да друга, нарочито институционална позоришта, 
закораче ка промени, да се баве релевантним темама 
које су важне за заједницу, сведоче о њиховим про-
блемима, да озбиљније уложе време и концентрацију 
приликом стварања представе, промене начин рада 
и хиперпродукцију замене квалитететом, да публици 
подаре устрепталост, подстакну размишљање и про-
воцирају експлозију осећања. Након овог фестивала, 
јасно је да “Промена” најсмелије корача и несебично 
позива све да јој се у томе придружимо.

Округли сто о Промени
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Пише > Сашо Огненовски 

Чаролија ентузијазма или 
енергија празне сцене
О независној сцени у Северној Макeдонији  
и о Младом отвореном театру 2020.

ЕНТУЗИЈАЗАМ И ПОСВЕЋЕНОСТ

Т ужна је помисао да је пандемија изместила путеве 
позоришта затварајући његове институције, ње-
гове храмове. Северна Македонија је, чини се, то 

доживела врло болно. Празне сале, приказивање старих 
представа онлајн како би публика одржала навику да 
погледа неку позоришну представу, неодржавање на-
ционалног позоришног фестивала учинили су своје: 
позориште је постало пусто место чија је празнина 
још више допринела депресији због невидљивог виру-
са. Наравно, увек говоримо да је здравље најважније и 
да се уметност може рехабилитовати, чак и да ће овај 
тежак период остати као потенцијална инспирација за 
неке нове драме, режије, позоришне пројекте, као што 
су то, у неку руку, биле политичке турбуленције сре-
дином и крајем двадесетог века. Ипак, почетком лета 
2020. појавио се охрабрујући зрачак наде да се тај по-
зоришни празан простор ипак некако попуњава и да 
се публика, можда стидљиво и максимално опрезно, 
враћа на своја седишта. Независна сцена је, вероват-

но, мислила другачије и по логици: када можемо да 
се крећемо отвореним простором и да се дружимо, 
када смо присутни међу гондолама у продавницама и 
шопинг моловима, зашто не бисмо могли да гледамо 
представе ван зграде позоришта, поштујући све мере 
предострожности? Независни театар “Златни елец” у 
Скопљу је својим активностима показао да је ипак мо-
гуће остварити и погледати представу усред пандемије 
коронавируса. Чланови ове трупе су 2020. остварили 
камерну представу Не дирај ми пиво, комад одигран у 
склопу Скопског лета на отвореном простору у Кур-
шумли хану. “Златни елец” је публици од четрдесетак 
присутних понудио црну комедију пуну одличних им-
провизација, која је уједно била и вапај за позоришним 
чином. Сјајни позоришни продукт који је бар мало уто-
лио глад македонске публике за овом врстом уметности. 
То је била иницијација да се ово независно позориште 
избори за своје место у позоришном простору Север-
не Македоније. После ове премијере уследило је још 
неколико камерних пројекта који су изведени с вели-
ком глумачком енергијом и довитљивим редитељским 
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решењима. У само једној сезони, ово независно позо-
риште на репертоару има пет представа: монодраму 
Дневник лудака по тексту Н. В. Гогоља, поменуто Не 
дирај ми пиво, други део монодраме Дневник лудака – 
људождерство, по тексту Луа Сина, дечју позоришну 
представу Чувари планете, ауторски пројекат глумаца, 
а ту је и најновија представа Шешир, анус, чоколада и 
још нешто, која је настала по комаду Ханоха Левина 
Старица из Калкуте. 

“Златни елец” је независно позориште које је 
названо по граду Елецу у Чеховљевом Галебу, граду 
где су залутали прави позоришни уметници. Углав-
ном празна сцена, инвентивна редитељска решења и 
велика глумачка енергија највећи су квалитет ове тру-
пе која је почела да гостује и на позоришним фести-
валима у региону.

Овде морам споменути оба дела монодраме Днев-
ника једног лудака која се пре пандемије играла у скуче-
ном простору једног кафића у Скопљу, а после тога на 
отвореним просторима, представа која импонује својом 
интерактивношћу уз велики емотивни набој. Један од 
оснивача овог независног позориша Бобан Алексоски 

Из представе Не дирај ми пиво

Из представе Дневник лудака
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игра свог Попришчина надахнуто освајајући публику 
глумачком елоквентношћу и незаустављивим тален-
том. Млади Бобан Алексоски добио је више награда за 
глуму: на фестивалу БАТИФ у Албанији, на фестивалу 
“Лица без маски” у Скопљу, као и награду “Преспан-
ски Дионис” на фестивалу “Глумац Европе” у Преспи. 

Представу режира млади редитељ Ђорђи Ризески 
који је резидентни редитељ у Охридском позоришту. 
Његов рад највише се базира на глумачој игри, а то је 

сензибилитет по коме је препознатљива ова позори шна 
трупа. Ризески све представе режира минималистич-
ким средствима, тј. редитељским знаковима који служе 
као оријентир за констелацију у коју такорећи потапа 
текстуални предложак. Кажем потапа, зато што и поред 
тога што су редитељске интервенције минималистичке, 
скоро у свим представама овог независног позоришта 
текст доживљава модификацију и управо та мудра и 
суптилна импровизација је њихов амблем. Позориште 
је остварило сарадњу и са бугарском редитељком Аном 
Батевом, чија се инсценација Шешир, анус, чоколада и 
још нешто редитељским поступком уклопила у начин 
рамишљања овог храброг позоришта. 

Независно позориште “Златни Елец” најавило је и 
пројекте за следећу сезону. До краја ове године очекују 
се премијере четири пројекта: Чикашке перверзије по 
тексту Дејвида Мамета, Грета од Фауста, Ко сам ја?, 
изведба класичног македонског текста Грана на ветру 
Колета Чашула, као и трећи део Дневника једног лудака. 

Постојање и активност независног позоришта 
увек открива недоследности и ране институционалног 
позоришта, највише лошу организацију или креирање 
репертоара, али и рад у необичним околности као сада 
у ситуацији с вирусом; независно позориште има мно-
го већу и племенитију дужност: да одржи оно најва-
жније, срце самог позоришног чина: интеракцију глу-
маца са публиком. Независно позориште истовремено 
је и лакмус генералног стања у позоришту у одређеној 
средини. Неизвесност његовог постојања је еквивалент 
извесности постојања институционалног позоришта, а 
то је и лакмус за ниво артистичког учинка.

“Златни Елец” продужава своју Одисеју, али овај 
пут оснажен већим бројем глумаца којима је ово по-
зориште све занимљивије и привлачније. У представа-
ма играју највише млади глумци који још нису нашли 
своје место под окриљем институција, као и глумци 
са македонских позоришних сцена: Бобан Алексоски, 
Надица Петрова, Давид Илић, Григор Јовановски, Ди-
митрина Мицкоска, Миа Кантарџиева. 

Из представе Дневник лудака – људождерство
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МЛАД ОТВОРЕН ТЕАТАР 2020,  
УПРКОС НЕВИДЉИВЕ СТРАХОТЕ

Млад отворен театар, популарни МОТ, чувени 
фестивал савременог позоришта у Северној Македо-
нији, своје 45. издање одржао је у специфичним усло-
вима од 24. новембра до 3. децембра 2020. Дирекција 
фестивала у време пандемије ковида 19 одлучила је 
да направи хибридно издање овог фестивала који у 
својој историји има велика имена светског позоришта 
као што су Томас Остермајер, Боб Вилсон, Јан Фабр, 
Вим Вандекејбус, Томаж Пандур итд. У време опасне 
и застрашујуће тишине каква је владала у земљи због 
невидљивог зла које још не јењава, Омладински кул-
турни центар сачинио је сјајан програм од дванаест ин-
тересантних позоришних представа од којих је највећи 
број релизован онлајн, док је уживо одржано неколико 
представа које су могле да приме мали број гледалаца. 
Мото овог храброг издања МОТа је био “...имаћемо 

сутра!”. Наравно, нису изостале одличне иностране 
представе као што су Ајхман у Јерусалиму Загребачког 
казалишта младих у режији Јернеја Лоренција, предста-
ва ОЦД Театра из Грчке у режији Елија Константинуа, 
Супротне ствари Словенског младинског гледалишча 
Љубљана по тексту и у режији Бориса Никитина и ом-
нибус Атељеа 212 Боград Лоунли планет, пројекат пет 
драматурга који сами играју своје текстове, представа 
која се играла уживо за мали број гледалаца. Најин-
тересантнији моменат овог издања МОТа било је то 
што су већи део програма чинили пројекти независних 
позоришних група које су на македонску сцену доне-
ле другачији начин размишљања од оног који смо на-
викли да следимо у продукцијама институционалних 
позоришта. Навешћу представе независних позори
шних група: Локомотива, Арт Медиа и НОБ, Вондер-
ленд Театар, Преокрет и позоришна група Артопија. 
Представа Screensaver позоришне групе Локомоти-

Из представе Супротне ствариИз представе Ајхман у Јерусалиму
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ва углавном је кореодрама коју поставља кореограф 
Александар Георгиев, бави се носталгијом, простором 
за плес и кинетичким задовољствима. Интересантно 
је што се један део независних позоришних пројекта 
на овогодишњем МОТу бави управо пандемијом и 
недаћима које носи живот између четири зида. Ради 
се о представи Будућност је приватна независне позо-
ришне групе “Преокрет”, коју режира млади редитељ 
Милош Б. Андоновски. Ова представа говори о изола-
цији, немогућности комуницирања, последицама јед-
не комплексне редундантности која утиче и на будући 
живот, о неизвесности коју ствара страх од вируса и 
добровољно заточеништво. Чаура позоришне групе Ар-
топија бави се унутрашњим и спољним механизмима 
сексуалног злоупотребљавања деце, неизбрисивом тра-
умом, застрашујућим синдромом овог века који отва-
ра снажан емотивни пејзаж. Рађена је на основу мате-
ријала насталог током истраживања ове теме. Једна од 

најчуднијих представа је Три сестре и Наташа П. позо-
ришне групе Арт Медија и НОБ која истражује чувени 
Чеховљев комад из аспекта Наташе Прозорове. Један 
посве оригиналан приступ који поставља питање чија 
је у ствари драма у овом комаду: Машина, Иринина и 
Олгина или Наташина. Када говоримо о руским дра-
матичарима, ту имамо и чудну интерпретацију комада 
Ивана Вирипајева Илузије, комад који је био одигран 
онлајн (остали су играни на сцени без публике која је 

Из представе Будућност је приватна

Из представе Три сестре и Наташа П.
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гледала снимак), представу је режирала Нела Витоше-
вић у стилу приповедачког позоришта. 

Представе које су на репертоар МОТа дошле из 
институционалних позоришта су Пуковник птица по 
тексту Христа Бојчева у режији Андреја Цветановског 
и у продукцији Гостиварског позоришта и експеримен-
тална представа Хероји 4.33 у режији Деана Дамјанов-
ског и у продукцији позоришта “Јордан Хаџи Констан-
тинов – Џинот” Велес. У овом блоку имамо два оства-
рења два позоришта која су се одважила и направила 
своје продукције усред пандемије – Пуковник птица 
више се бавио реализмом и психологијом, док је експе
римент Хероји обрађивао дистопију “нове реалности” 
и проблем људске присутности/одсутности због по-
шасти. Представа позоришта из Велеса била је пуна 
знакова и симбола и одиграна је уживо. 

Једна од највећих атракција овог издања МОТа 
био је позоришни перформанс, позоришни есеј о Жа-
ну Коктоу Универзална у пламену аутора Филипа Јо-
вановског, који се бави питањем улоге уметности у 

друштву које дебатује и полемише. Одличан перфор-
манс којим је уживо био отворен овај увек занимљиви 
позоришни фестивал. 

МОТ 2020. показао је да се ради о великом фе
стивалу који је публици увек доносио новине, па је та-
ко дирекција овог фестивала нашла начин да покаже 
како се позоришним језиком може проговорити и о 
срећи и о несрећи. 

Синтеза МОТа и независног позоришта је на неки 
начин утемељила нов начин размишљања. Дигитално 
позориште, онлајн наступи позоришних продукција 
вредни су даље анализе и студија које би проблемати-
зовале живу комуникацију гледаоца и глумца. С друге 
стране, ове, као и представе “Златног Елеца” показале 
су да посредни израз у позоришту није замена за пра-
во позориште у изворном простору и времену и да ће 
то вероватно остати као правац који би се користио у 
неким другим концептима и конструктима.

Из представе Пуковник птицаИз представе Универзална у пламену
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Пише > Александра Ракић 

Сценско разигравање 
модернистичког наслеђа  
Новог Сада
Церемонија свечаног отварања  
Европске престонице културе Нови Сад 2022.

С ценским спектаклом Зенитеум: 2022 13. јануара 
симболично у 20 часова и 22 минута Нови Сад је 
званично прославио улазак у годину Европске пре

стонице културе. За све оне који прате сценске наступе 
у граду не само као публика већ и као стручна јавност 
(међу којима посебно треба истаћи сценске дизајнере), 
одабир локације овог догађаја била је новина. 

Иако би церемонију отварања ЕПК било потпу-
но очекивано организовати на главном градском тргу 
на којем смо претходно навикли најчешће да видимо 
догађаје “великих размера”, Булевар Михајла Пупина 
и зграда Бановине као изабране локације несумњиво 
су изненадили грађане. Церемонијом отварања ЕПК 
направљен је сценски искорак којим је најављен низ 
догађаја у 2022. години који активирају до сада не та-
ко често коришћене објекте у граду за потребе сцен-
ских дођаја и претварају их у места нових просторних 
потенцијала.1) 

1) Тако смо до сада (март 2022) могли да видимо догађаје у оквиру 
ЕПК као што су нпр. пројекат Нови Сад – Модерни град у органи-

Драган Живадинов, реномирани словеначки ре-
дитељ и идејни творац Зенитеума, у својој креацији 
објединио је неколико значајних личности садашњице 
и прошлости у области уметности и науке. Најпре Ми-
леву Марић Ајнштајн и Милутина Миланковића као 
главне протагонисте овог спектакла које играју Анита 
Манчић и Борис Исаковић, Љубомира Мицића, оснива-
ча уметничког покрета зенитизам и уредника најзна-
чајнијег авангардног часописа Зенит као и Драгишу 
Брашована, архитекту Палате Дунавске бановине, који 
је својим међуратним архитектонским делима кључно 
обележио модернизам на територији Војводине. Тако 
су се под редитељевим креативним вођством испрепле-

зацији Базе – платформе за просторне праксе која је реализова-
ла изложбу, пројекције и панел разговоре у Холу 8 на Спенсу или 
програмски лук Сеобе чији је музички садржај као и јединствени 
мултимедијални павиљон књижевности одржан у Хали 1 Ново-
садског сајма. Локације на којима ће се дешавати предстојећи 
садржаји у оквиру ЕПК свакако ће допринети “децентрализацији” 
културног садржаја Новог Сада и потенцијално омогућити разли-
читим деловима града да постану једнако интересантни за будуће 
културне догађаје.
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тали утицаји ових значајних историјских личности као 
и различити временски контексти креирајући једин-
ствено сценско остварење које говори о нераскидивој 
вези науке и уметности.

Монументална сценографија Зенитеума органски 
је интегрисана у просторну целину коју чине Брашо-
ванова Палата Дунавске бановине и Булевар Михајла 
Пупина. Као што је и сам Драгиша Брашован пројек-
товањем овог изузетног архитектонског дела сукобио 
хоризонталне и вертикалне масе, тако и сценографија 
Зенитеума једнако настаје из сукоба (или споја) хори-
зонталних и вертикалних просторних целина. Наиме, 
главну хоризонталну целину чини “мост” на два ни-
воа који спаја супротне стране булевара да би се по-
том наставио на “левак” који представља главну бину 
за извођаче. Из хоризонталне целине затим израња 
конструкција два торња који прате висину вертикал-
них ритмова на кули Бановине које на различитим 
висинама спаја низ хоризонталних тераса намењених 
музичким извођачима. 

Они који су претходно били упознати са радом 
словеначког редитеља Драгана Живадинова, недвосми
слено су у читавом спектаклу могли да разазнају реди-
тељеву препознатљиву естетику и стваралачку идеоло-
гију. Један од оснивача експерименталног уметничког 
покрета Neue Slowenische Kunst, а затим и постгравита-
цијске уметности, Живадинов се у својим представама 
непрестано инспирише руским конструктиви змом и 
уметничком идеологијом Казимира Маљевича. 

Зато нас сценографија Зенитеума направљена 
од склопа челичних скела несумњиво подсећа на ни-
кад остварено дело руског вајара Владимира Татлина, 
Споменик Трећој интернационали, а низ динамичних 
светлосних пројекција које се смењују у бојама заставе 
Србије на сукобљене геометријске форме руских кон-
структивистичких сликара попут Ела Лисицког и разли
читих совјетских пропагандних плаката. Још један ва-
жан елемент сценографије јесте испис “Нови Сад” на 
бочним страницама моста. Овај испис сачињен је од 
комбинације ћириличних и латиничних слова, бројева 
и знакова који се слажу са успостављеним минимали
стичким кодом визуелног идентитета ЕПК. Визуелни 
идентитет ЕПК такође може да се повеже са руским 
конструктивизмом одакле вуче своје далеке корене, а 
огледа се управо у коришћењу јаких безсерифних (sans 
serif) фонтова и илустрација сведених на једноставне 
геометријске форме и апстрактне облике. 

У просторном смислу сценографија током трајања 
представе не мења свој облик, али се зато светлосним 
ефектима активирају њене различите зоне којима се 
у датом тренутку даје примат.

Спектакл отпочиње на мосту где се на горњем 
нивоу налазе извођачи и “домаћин” представе, глумац 
Лазар Јованов, док је на доњем нивоу моста све време 
током спектакла смештен оркестар. Извођачи својом 
кореографијом одсечних и јасних војничких покрета 
уз живу музику оркестра и нарацију главних протаго-
ниста представе креирају динамичне формације које 
прате облик саме сценографије.

Зенитеум: 2022, фото: Ненад Михајловић



117 >
Зенитеум: 2022, фото: Александар Милутиновић



> 118

Тако можемо да видимо најпре глумце поставље-
не на мосту који својом игром наглашавају његову 
импресивну дужину од чак 36 метара да би се потом 
преместили на главну бину где форма њихове корео-
графије прати облик левка. Како представа одмиче та-
ко се глумци заједно са Милевом и Милутином крећу 
“према зениту”, односно према кулминацији самог 
догађаја. Управо је кретање ка том замишљеном “иде-
алном” циљу подржано и сценографски вертикалним 
торњевима на које се глумци предвођени Лазаром Јо-
вановим полако пењу.

Занимљив драматуршки моменат дешава се онда 
када један од акробата “прелеће” с једног на други то-
рањ уз помоћ сајле разапете између торњева. Његово 
“прелетање” је прецизно кореографски осмишљено и 
прати вертикалне фасадне ритмове на кули Бановине. 

На самом крају представе на највишој тачки ку-
ле, наратор најављује да “смо стигли до највише сфере, 
али не и до зенита”. У том тренутку спектакл и његове 
“просторне границе” проширују се досежући чак до “ор-
биталног зенита” како то назива Јованов. Из васионе, 
односно из Међународне свемирске станице јављају се 
руски космонаути Роскосмоса Антон Скаплеров и Пјотр 
Дубов, а затим и представник Европске свемирске аген-
ције Матијас Маурер, који су директним укључењем 
у програм Зенитеума званично честитали Новом Са-
ду на титули Европске престонице културе и још јед-
ном нагласили значај везе између науке и уметности. 

Измештање спектакла у васионски простор још 
је једна тема којом се Живадинов бави од средине де-

ведесетих година, када прекида дотадашњу уметнич-
ку праксу покрета Neue Slowenische Kunst подстакут 
актуелним ратним дешавањима на простору бивше 
Југославије. Званично пролази обуку за космонаута 
у Центру за обуку космонаута “Јуриj Гагарин” у Ру-
сији и тиме отпочиње рад на и даље активној предста-
ви Noordung 1995–2045, првој представи у условима 
“нулте гравитације”.2)

Спектакуларним ватрометом са торња Банови-
не званично је отворена година културе. Поставком 
Зенитеума испред зграде Бановине и одабиром Жи-
вадинова за редитеља овог церемонијалног догађаја 
креативни тим ЕПК желео је да поручи Новом Саду и 
његовим грађанима да би предстојећа година треба-
ло да буде година “културног просперитета” која ће у 
надолазећим месецима показати да ли су макар ма-
ло одшкринута врата тог “новог, бољег света” за који 
су се залагали представници конструктивизма, а чију 
мисију данас наставља и сам Живадинов кроз своје 
несвакидашње режије.

2) Представа Noordung 1995–2045 замишљена је да се репризира на 
сваких десет година, где би последње извођење представе било 
2045. године. Уколико се деси да неки од глумаца у међувреме-
ну умре, његова улога у представи биће замењена “технолошким 
симболом” односно биће пренета на уређај који глумчеве репли-
ке претвара у мелодију или ритам. Током последњег приказивања 
представе Живадинов ће распоредити 14 технолошких симбола 
(који представљају 14 глумаца представе) по Земљиној орбити 
одакле ће они наставити активно да преносе забележен запис. На 
тај начин миметички театар биће у потпуности и коначно замењен 
технолошким супститутима. 
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Техн(ик)е – техничка продукција 
као креативна област  
сценског дизајна

С вако ко је радио у области позоришне или умет-
ничке продукције у најширем смислу речи, или 
икада ушао у просторе позоришта “иза кулиса”, 

рећи ће да влада опште мишљење како су процеси 
уметничког и техничког стваралаштва, а самим тим и 
људи који те процесе воде или у њима учествују, јед-
ни другима супротстављени, да не деле међу собом 
погледе и уверења и да су, не тако ретко, у томе вео-
ма искључиви. По таквом схватању ствари, технички 
директори су они који говоре да нешто “не може”, а 
уметници они којих се мишљење сарадника ван соп-
ственог ауторског тима не тиче, који немају разуме-
вања ни за шта осим за сопствени креативни процес. 
Последично, већ одавно је опште место, чињеница, да 
техничка продукција као целовита, уређена професио-
нална област, и не постоји, иако кроз сам процес, ма-
кар и несвесно, пролази свако приликом реализације 
било ког пројекта. 

Као кулминацију, данас видимо да тенденција 
затварања или радикалног смањивања позоришних 
радионица, чиме већ ионако релативизована идеја о 
синтези уметничког и техничког процеса и заједнич-
ком раду, постаје све теже остварива. Донедавно је то, 
макар у начелу, у оквиру институција културе – пре 
свега у нашим најзначајнијим позориштима било мо-
гуће постићи самим тиме што је већина учесника у 
процесу настанка представе била из исте куће. Изла
ском техничке продукције сценске опреме ван инсти-
туција на, условно речено, “тржиште”, успоставља се 
сасвим нова реалност која суштински доводи у питање 
развој ове области.

То је ситуација којој сам се затекао када сам 
почео да се бавим техничком реализацијом умет-
ничких пројеката – неуређена и недефиниса-
на, недовољно добро постављена, недовољно до-
бро промовисана, често место сукоба, али место 
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које сам заволео, које ме је увукло и чији сам сада  
део.

Ипак, кроз своје образовање и непосредно иску-
ство, имао сам срећу да се у пракси уверим да то за-
течено стање није једина реалност, већ да су истинска 
сарадња и спој уметничког и техничког процеса не само 
могући већ и природни, као и да је то оно што доводи 
до формирања техничке продукције као уређене об-
ласти. Васпитан сам и образован да као продуцент који 
се бави техником, уместо “не може” говорим “може, 
али хајде да видимо како и шта то значи”, те је одат-
ле и настала моја жеља да се бавим развојем ове об-
ласти, макар у оквирима свог професионалног рада, у 
пракси, али и у образовању, односно, у комуникацији 
са студентима. 

Тек стварна и искрена синтеза која подразумева 
равноправан однос и комуникацију уметничких и про-
дукцијских поступака може да донесе нову вредност у 
креирању уметничких радова и, што је можда и важније, 
нове слојеве читања радова и просторних поставки. Та 
раван пресека која настаје укрштањем процеса рада 
који настају у две, на почетку удаљене тачке, заправо 
је област техничке продукције коју видим као аспект 
креативног процеса и конститутивну линију сценског 
дизајна. Тада је могуће говорити о техничкој продук-
цији у савременим уметничким праксама, па тако и 
у области сценског дизајна, као обједињеном процесу 
који подразумева извођење и реализацију уметничког 
дела или догађаја. 

Рад у домену техничке продукције аналоган је 
оном кроз који пролазе уметници приликом креирања 
идејних решења, поступци су слични, методологија ра-
да такође, док процес рада подразумева укључивање 
људи различитих професија (продуценте, архитекте, 
дизајнере, занатлије, статичаре…) у широко интердис-
циплинарно поље које се константно развија, како у 
техничкотехнолошком, тако и у уметничком смислу.

Из потребе да сам себи, али и својим саговорни-
цима и сарадницима разјасним процес техничке про-
дукције, установио сам осам међусобно зависних и 

нераздвојивих фаза у процесу рада: пројектовање; из-
раду; транспорт; монтажу; експлоатацију; демонтажу; 
складиштење и терминацију.

Тек када је пролазак кроз сваку од њих освешћен 
и промишљен, можемо говорити о процесу техничке 
продукције у правом смислу речи. Најдиректнији при-
мер поштовања логике и тока овог процеса је пројекат 
“Осми километар” којим је ауторска група Модерни 
у Београду1) представила Републику Србију на Вене-
цијанском бијеналу архитектуре 2021. године. Иако овај 
пројекат посматрам као пример ванпозоришних прак-
си сценског дизајна, сви продукцијски принципи могу 
се применити на израду било ког сценског простора.

Пројектовање је у овом случају било реализова-
но у две фазе – најпре кроз израду идејног решења ау-
торског тима (конкурсног решења, а затим и разраде 
пројекта која је уследила након избора рада), а затим 
кроз заједнички рад уметничког и продукцијског ти-
ма2) који се односио на успостављање техничког кон-
цепта, осмишљавање технологије израде елемената 
поставке, дизајн и техничку разраду детаља, самим 
тим и комплетног пројекта. 

У раду на разради овог пројекта примењен је прин-
цип заснован на истовременом разматрању детаља и 
целине, где је дизајн појединачних елемената основ за 
техничко решење поставке простора у целини. Тиме је 
омогућено да технички концепт постане систем који у 
својој суштини подржава логику онога што је предмет 
излагања. Сасвим конкретно, овим приступом реше-
но је питање монтаже просторне поставке, што је био 
један од основних креативних и техничких изазова.

Процес израде свих елемената који су пројектом 
предвиђени пратио је логику и методологију рада ко-
ришћену приликом пројектовања. Како је дизајн де-
таља био прва ставка приликом пројектовања, тако је 

1) Архитекте Ива Бекић, Петар Цигић, Далиа Дуканац, Стефан Ђорђе-
вић, Ирена Гајић, Мирјана Јешић, Христина Стојановић и Снежана 
Златковић. 

2) Продукцијски тим чиниле су три организације: Турбина, Object 
Constructors и Скулптор.
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и израда типичног сегмента (једне од седамдесет ба-
карних табли) била прва активност приликом изра-
де. Након успешне реализације тог, једног, елемента, 
као и тестирања детаља споја две табле, настављена је 
“серијска” израда свих елемената потребних за реа-
лизацију рада.

Транспорт по себи није био предмет рада тех-
ничког продукцијског тима на овом пројекту, али је-
су они његови аспекти који у великој мери утичу на 
друге фазе рада. То се, пре свега, тиче осмишљавања 
система паковања у односу на габарите произведених 
елемената, на расклопе ових елемената на делове, као 
и на процес утовара и истовара приликом транспорта.

Када је реч о поставци уметничког дела у прос-
тору, може се рећи да су стереотипи ипак истинити и 
да је ово несумњиво најинтензивнија фаза рада реали-
зације пројекта. Комплексност уметничких инстала-
ција, позоришних сценографија и сличних структура 
може варирати, самим тим учинити процес склапања 
и поставке у простору мање или више захтевним, али 
већ чињенице да монтажа долази у завршним данима 
периода припрема, као и да је у рад на пројекту тада 
укључен највећи број људи, сасвим јасно говоре о ин-
тензитету и карактеру рада у овој фази. Ипак, у Ве-
нецији је период монтаже био довољно дуг (14 дана 
планирано је за поставку рада), тако да расположиво 
време није престављало велики изазов за продукцијски 
тим. Као основна претња за монтажу рада испоставио 
се несклад између достављене техничке документације 
о павиљону Србије и стварног стања простора у Вене-
цији. Ипак, уз мање корекције и измене зидних носа-
ча и сродних елемената, ови проблеми су савладани.

У случају Бијенала архитектуре у Венецији, фес-
тивала који је, ипак, пре свега, изложбеног карактера, 
експлоатација3) као фаза готово да није ни постојала 
у продукцијском смислу. Период од шест месеци који 
су протекли од 19. маја 2021. када је изложба пре-

3) Под појмом експлоатације у начелу се подразумева играње позо-
ришне представе или период трајања појединачног сценског до-
гађаја.

лиминарно отворена у оквиру догађаја “Вернисаж” 
(Vernissage), посматран је као експлоатација, а она је 
завршена оног тренутка када је демонтажа рада запо-
чета, 21. новембра исте године. 

Демонтажа рада “Осми километар” у Венецији 
за мене је означавала завршетак овог пројекта, након 
чега је планирана рециклажа материјала који је ко-
ришћен, што би истовремено означавало прескакање 
теме складиштења и терминацију пројекта.

Ипак, због успеха који је овај рад остварио у Вене-
цији, накнадно је одлучено да поставка буде приказана 
и у Београду, у новом простору, на нов начин, што је с 
моје тачке гледишта требало да представља креирање 
новог рада, или макар реинтерпретацију онога што је 
приказано у Италији, што се, нажалост, није догодило4).

Парадоксално је рећи, али суштински, тема тер-
минације, односно краја пројекта, постаје важнија од 
свега реченог до сада и једна је од највећих проблем-
ских тема у области техничке продукције данас. Одно-
си се на завршетак пројекта и самим тим на покушаје 
давања одговора на низ питања која следе, а која сва 
можемо обухватити основном темом:

Шта се дешава са уметничким радовима након 
што они “умру”?

Како се пројекат завршава?
Да ли рад сасвим нестаје или оставља неки траг 

у простору?
Шта се дешава са материјалом који је коришћен?
Постоји ли начин репрезентације или реконструк-

ције пројекта у неком другом простору?
Неки од одговора на ова питања могу доћи из 

концепта Reuse, Reduce, Recycle, али мислим да се овим 
одговара само на еколошком нивоу, односно на нивоу 
судбине физичког материјала (отпада) који се смањује. 
Ова идеја, иако представља искорак у размишљању о 
техничкој продукцији у нашој средини, ипак није до-
вољна како бисмо у потпуности разумели тему терми-
нације и потенцијалне обнове пројеката. У савременој 

4) Поставка пројекта “Осми километар” пренета је у Музеј историје 
Југославије и била је изложена од 9. децембра до 27. марта.
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Техн(ик)е, процес рада, фото: Андрија Динуловић
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Техн(ик)е, поставка у Венецији, фото: Стефан Ђорђевић
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уметничкој продукцији појављује се и термин Precycle 
– и можда је управо то одговор на суштину ове про-
блемске теме. Идеја о “прециклажи”, рециклажи пре 
израде – односно, размишљање о теми шта након краја, 
пре него што се почетак десио, јесте, чини ми се, једи-
ни начин на који можемо наћи суштинске одговоре на 
горе постављена питања. Некада ти одговори доводе 
до креирања нових радова, некада до префабрикације 
радова у нова уметничка дела, а некада у елементе са 
измењеним или сасвим новим функцијама. Универ-
зално решење, као и у уметничком раду, свакако не 
постоји, али то је оно што циклус техничке продукције 
затвара на начин на који је и почео, концептуалним 
техничким промишљањем, и од њега формира тему 
која је постављена у наслову овог текста – креативну 
област сценског дизајна.

Управо у овој теми можемо разматрати да ли ра-
дове са светских изложби као што су Бијенале у Вене-
цији или Квадријенале у Прагу можемо, и да ли би их 
требало приказати и у просторима за које нису ини-
цијално конципирани? 

КОНКРЕТНИ ПОМАЦИ И ШТА ДАЉЕ?

Реинтерпретације некадашње категорије “занат-
ско умеће” у “умеће реализације”, један је од основ-
них помака у формалном развоју области сценске тех-
ничке продукције. Наиме, приликом обнове Бијенала 
сценског дизајна5) задржане су основне категорије за 
вредновање и награђивање позоришних представа и 
других видова стваралаштва у овој хибридној области. 

5) Бијенале сценског дизајна је манифестација коју су основали ЈУ
СТАТ – ОИСТАТ центар Југославија и Музеј примењене уметности 
у Београду 1997. године, а коју обнавља СЦЕН центар за сценски 
дизајн, архитектуру и технологију 2022. године – www.bisd.rs

Међу њима, као једна од кључно важних, налази се 
награда за умеће реализације (столарски, браварски, 
тапетарски, кројачки радови…), постављајући тако за-
нат у исту раван са уметничким радом. На крају, са-
мом себи постављам питање шта даље и како развијати 
ову област изван окружења истомишљеника? Чини се 
да је закључак недвосмислен и огледа се у три тачке 
приступа проблему.

Прва се односи се на образовање. Систем обра-
зовања за занимања у техничкој продукцији и технич-
ким секторима институција културе традиционално је 
у заостатку у односу на образовање уметника, што у 
значајној мери проузрокује јаз о ком је било речи на 
почетку овог текста. У том смислу, један од основних 
циљева школе којој припадам управо су изградња и 
развој интердисциплинарног приступа у уметничкој 
и техничкој продукцији, сједињавање уметничког и 
инжењерског начинa мишљења.

Други део одговора је у развоју заната који је ви-
дљив у различитим доменима, а пре свега у дизајну 
намештаја и сличним областима продукције где за-
натско умеће које често додирује и уметност поново 
постаје популарно, престижно и драгоцено, па самим 
тим постаје потенцијал за развој у области техничке 
продукције уопште.

Последња тачка која је неопходна за развој об-
ласти је размена идеја, погледа и искустава, као и по-
везивање и заједнички развој образовања и праксе. Тек 
у комуникацији те две области могуће је направити 
конкретне искораке – барем је тако за мене. Из прак-
се сам ушао у образовање, осетио значај света који на-
стаје у интеракцији ова два аспекта стваралаштва, и не 
видим да бих данас из тог света лако могао да изађем.
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Пише > Александар Милосављевић

Одлазак патријарха  
нашег позоришта
Дејан Мијач
(Бјељина, 17. мај 1934. – Београд, 5. април 2022)

Овај број “Сцене” већ је био закључен, а садржај 
припремљен за прелом када је стигла вест о одла
ску Дејана Мијача. Био је то преки налог да рад на 
новом броју прекинемо, а садржај броја допунимо 
овим текстом. За наредни број, међутим, Редакција 
ће, као опроштај од једног од најзначајнијих позо-
ришних ства ралаца у историји нашег театра, припре-
мити блок текстова посвећених Мијачу.

“Суштина режије је у томе да открије велики 
животни материјал који постоји, да га пре-
обликује у један модел, то јест представу, и 
да га у тако симболизованом облику покаже 
људима, а публика је та која у том моделу 
препознаје свет око себе у том свету, а наро-
чито у току протока времена.”1)

Дејан Мијач

1) Феликс Пашић, Јоакимови потомци, Театар “Јоаким Вујић” и Му-
зеј позоришне уметности Србије, Крагујевац – Београд 2006.

П рисећајући се својих почетака у позоришту, имао 
је обичај да исприча како је заправо намеравао да 
постане глумац, али и да је благовремено схва-

тио да за овај позив нема “ни стас ни глас”, па се онда 
определио за режију. Трагове те љубави Дејана Мија-
ча имали су прилику да препознају сви глумци који 
су са њим радили, јер је обожавао да форшпилује и 
да им на пробама одигра оно што од њих очекује. До-
цније би, као тобоже правдајући се, рекао да им је он 
само постављао глумачки оквир, нудио могући наго-
вештај у којем правцу очекује да на сцени функцио-
нишу. Постојање трагова Мијачевог афинитета пре-
ма глуми могли су да констатују и они који су имали 
срећу да у Југословенском драмском позоришту гле-
дају Мијачеву инсценацију Нушићеве Госпође мини
старке. Када се Љуба Тадић, иначе Ујка Васа из ори-
гиналне поделе, неочекивано разболео, играње ове 
улоге у представи за чије извођење су те вечери улаз-
нице биле распродате, на себе је преузео – редитељ. 
Сведоци веле да је овај глумачки задатак беспрекорно  
испунио.
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Волео је глумце и све им је праштао, а правећи 
поделу (осим у изузетно ретким случајевима) строго је 
водио рачуна о томе да избегне оне у чију даровитост 
је сумњао. “Не могу да губим нерве радећи с њима”, 
објашњавао је. Радећи са глумцима био је оштар, по-
некад и груб, али све то они су толерисали знајући да 
ће им рад са Мијачем пружити немерљиво искуство, 
а његове представе по правилу су биле дуговеке. Ис-
товремено, према позоришним управама бивао је не-
милосрдан – тражио је максималне услове, а када би 
благовремено, пре прве пробе, био упозорен да театар 
не располаже ресурсима које он очекује, одговарао је: 
“Онда немојте мене звати”.

О његовом професионалном путу, од Тузле до 
Српског народног позоришта и, доцније, до Југосло-

венског драмског позоришта и Атељеа 212, те пред 
крај каријере поново СНПа, већ се све зна. Познато 
је и да је режирао широм Југославије, баш као што се 
зна да је, покаткад, имао обичај да усред проба спа-
кује пртљаг и напусти театар у којем је радио. Причао 
је да је својевремено, након неколико одржаних проба 
у једном од позоришта некадашње Југославије, схва-
тио да се процес рада не креће у жељеном правцу и 
да ансамбл не може реализовати његове замисли. То-
ком шетње након једне од почетних проба угледао је 
аутобус у који улазе путници, пришао је и питао воза-
ча која је крајња станица. “Београд”, рече овај. Мијач 
је ушао у аутобус, а из Београда је јавио театру где су 
одржаване пробе да му пошаљу кофере које је оставио 
у тамошњем хотелу.
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Одавно је, а нарочито након вести да нас је на-
пустио, констатовано да је Мијач један од највећих 
и најзначајнијих редитеља у повести овдашњег позо-
ришног живота, па за набрајање чињеница које ово по-
тврђују не треба трошити речи. Довољно је рећи да је 
својим режијама васкрсао низ наших драмских класика, 
попут Стерије, али и да је истовремено имао савршен 
слух за сензибилитет драмских аутора од којих су га 
делиле деценије, као што је то био случај са Биљаном 
Србљановић, а да је у Шекспировим делима, на при-
мер у Мери за меру или у Троилу и Кресиди, пронала-
зио упоришне тачке на основу којих смо Елизабетанца 
препознавали као нашег савременика. Позоришне уп-
раве грабиле су се за њега, свесне да ће с представом 
коју он режира постићи вишеструки згодитак: театру 
ће у позоришној јавности скочити нумера, глумци ће, 
радећи с Мијачем, завршити неку врсту постдиплом-
ских студија, а представа ће имати успех код публике, 
код критике, и биће позивана на фестивале.

Мијачев ангажман у Стеријином позорју одгова-
ра његовом ауторитету у домаћем позоришном живо-
ту. Покондирена тиква, настала у Српском народном 
позоришту, не само што има прекретнички карактер у 
контексту домаће, а Ксенија Радуловић нас подсећа и 
европске позоришне режије2), него је ова Мијачева ре-
жија и једна од првих представа са репертоара Стерији-
ног позорја3) која је истински потврдила једну од ми-
сија овог фестивала као простора за афирмацију нових 
димензија сценских читања домаће драмске класике.

Као редитељ, Мијач је лауреат свих признања која 
је могао добити, седам Стеријиних награда за режију 
и Стеријине награде за животно дело; био је селектор 
Фестивала, председник Уметничког савета Позорја, 
члан фестивалских жирија, али и драгоцени пријатељ 
и консултант Милете Радовановића, дугогодишњег ди-
ректора ове институције, а доцније и Мирјане Марко-

2) Ксенија Радуловић, Сурова класика, Факултет драмских уметности, 
Београд 2019.

3) У оно време Југословенских позоришних игара.

виновић те Мирослава Микија Радоњића, Радовано-
вићевих наследника.

Но, ако је поменута инсценација Покондирене 
тикве (1973) кореспондирала са појавом главног та-
ласа такозваног редитељског театра, јер је настала без-
мало у исто доба кад и Крејчине Три сестре (1965) или 
Бруков Сан летње ноћи (1970), а у исто време када и 
Маривоова Расправа у режији Патриса Шероа (1973) 
и Вишњик Ђорђа Стрелера (1974), ако је поставка Пу-
чине у Југословенском драмском позоришту (1977) 
показала да и Нушићеве грађанске драме могу бити 
сценски занимљиве, за неке Мијачеве режије се, међу-
тим, слободно може костатовати да су у наш театар 
стигле прерано, па сходно томе нису биле адекватно 
валоризоване. Такви примери су, рецимо, његова по-
ставка Стеријиног Находа Симеона у Југословенском 
драмском (1981), представа која садржи снажне наго-
вештаје постмодернистичког театра, или Невиности 
Дее Лоер у Атељеу 212 (2008), која је пак овде најави-
ла постдрамско позориште. С временске дистанце се, 
међутим, показало да је Мијач не једном успевао да 
преиспитује и дограђује властиту редитељску поети-
ку, да је, дакле, био у стању да се мења, трага, па и да 
доводи у питање свој дотадашњи однос према позори
шној уметности. И у овом смислу он је био нетипична 
појава у овдашњем театарском животу.

Ретки су, такође – и не само код нас – примери 
повлачења редитеља из позоришта, као што је то учи-
нио Дејан Мијач и од даљег редитељског рада одустао 
у часу када је проценио да је његова каријера прошла 
тачку зенита.

Кад је одлучио да у Српском народном позоришту 
режира Зојкин стан Булгакова, рекао ми је да ће то бити 
његова опроштајна режија. Нисам му противречио јер 
сам поверовао да ће се повући, али био сам уверен да 
ће, ма колико Српско народно позориште, симболич-
ки, може да буде место његовог последњег ангажмана 
као почетна тачка његовог блиставог успона, из много 
ваљаних разлога последњу режију остварити у Југо-
словенском драмском. Тако је и било, а инсценација 



131 >

Чеховљевог Вишњика остаће последња редитељска ре-
ференца у професионалној биографији Дејана Мијача.

Доцније, након Зојке и Вишњика, много пута био 
сам присутан када би га директори позоришта, колеге, 
нарочито глумци, али и знатижељни љубитељи театра 
питали да ли намерава поново да режира. Његов одго-
вор је, наравно, био негативан, углавном стандардизо-
ван, евидентно унапред срочен и понављањем увежбан. 
У њему је било много духовитости, понешто аутоиро-
није, али – како је то приметио један мој пријатељ – 
не и адекватна доза очекиване одлучности. Питао се, 
наиме, мој колега, шта би се догодило да му је неки 
директор уз ово питање понудио и неки од текстова са 
списка Мијачевих омиљених драма, или нови комад 
Биљане Србљановић, на пример...

Не искључујем могућност да се са оваквим, кон-
кретним понудама Дејан суочавао, али уверен сам да 
је и у таквим приликама одолевао, те да његов одречан 
одговор није бивао доведен у питање. Сигуран сам да 
се Мијач није уморио од театра, да га се није заситио; 
наставио је, уосталом, да одлази у позориште, премије-
ре Југословенског драмског није пропуштао; његове 
анализе нових представа, редитељских ангажмана и 
глумачке игре и даље су биле бриљантне, а запажања о 
актуелном позоришном животу била су савршено пре-
цизна. Пре ће, међутим, бити да га је исцрпљивао про-
цес проба и да је осећао да више нема онолико енергије 
колико је, по његовим мерилима, потребно да би кроз 
процес водио глумце на начин који њега задовољава.

Док је био активан, али и доцније, чаршија га је 
оптуживала и да је “шеф” моћног театарског клана. 
На питање постоји ли заиста Мијачев клан, одговорио 
је: “Наравно да постоји, у њему су најбољи глумци, 
савремени драмски писци, сценографи, костимогра-
фи, композитори, кореографи... најбоља позоришта”.

Истина је, међутим, да је у нашем театру Мијач 
био најстаменији репер за процену многих катего-
рија. Његовим радом одмераван је овдашњи квалитет 
режије; глумачки ансамбли су сарадњу с њим трети-

рали као неку врсту одличја којим су се дичили пред 
колегама и колегиницама који се нису могли похва-
лити овим искуством. Означен и као патријарх срп
ског позоришта, Дејан Мијач је одређивао и меру на 
осно ву које се успостављала дијагноза здравља домаћег 
театарског живота. Као председник Савета Стеријиног 
позорја, искључиво снагом свог ауторитета, успео је да 
надвлада безмало комплетан састав овог тела и избори 
се да у Статут буде уписана клаузула да селектор мора 
у свој избор да уведе најмање три праизведбе домаћег 
драмског текста, тврдећи да је то једини начин да ова 
институција истински обавља мисију заштитника и 
промотера домаћих драмских аутора. Ни једно, фор-
мално или неформално, саветовање о стању у нашем 
театру није могло да прође без Мијача, а ниједно није 
могло да започне, а да он није био упитан за мишљење.

У овом опроштају од Мијача неће бити речи о 
детаљима из његовог приватног живота, не зато што 
они нису значајни – неретко су и веома драматично 
утицали на овог човека – него отуда што је за Дејана 
Мијача, по властитом исказу, комплетан његов живот 
био утемељен управо у свету театра. У том кључу ваља 
разумети и његово признање да време није одређи-
вао према својим рођенданима, него по премијерама 
представа које је режирао. Ипак, свако ко је познавао 
Мијача зна да он није живео у кули од слоноваче, те 
да је био друштвено ангажован. Но, и овај његов ан-
гажман и његови чести екскурси у јавну сферу, када 
се оглашавао као оштар критичар и мудар аналитичар 
друштвених и политичких дешавања, по правилу би-
ли су везани за позориште и представљали би запра-
во поглед на друштво и политику из визуре театра и 
на основу искуства аутентичног позоришног човека.

Осим сећања на представе које је режирао, као 
трајно сведочанство о Дејану Мијачу остаје и моно-
графија Даринке Николић4).

4) Даринка Николић, Дејан Мијач, Српско народно позориште, Нови 
Сад 2017.
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Р еченица коју ми је, поклањајући ми књигу Не-
сумњива лица, у посвети исписао Мирослав Ра-
доњић: “За године пријатељевања и позоришних 

тешкогледа са понеким изузецима” – а понајпре израз 
“тешкоглед” – ефектно осликава генерални театро-

лошки приступ аутора с којим улази и с којим изла-
зи из гледалишта након представе. У светлу тога, оно 
што је мени занимљиво у овој књизи јесте њен, с исто-
ријског али и театролошког становишта гледано, мул-
тижанровски профил. Рукопис Мирослава Радоњића, 
наиме, осцилира од лично интонираних сећања која 
пружају драгоцене увиде у историју позоришта, преко 
огледа и есејистичких конструкција, до текстова који 
су најпре метафоричко ткање у славу глуме, режије 
или позоришта у целини.

Када се разматра ниво који бисмо могли да оз-
начимо као структуру, али и поетички профил књиге, 
најтачније би било рећи да тај профил израста из пре-
плитања три врсте “фигура”. Најпре, Радоњић пише о 
личностима које отелотворују “текст”: о писцима, али 
и о њима сродним зачетницима драмских предложака 
и идеја које ће доцније бити разрађени и отелотворени 
на сцени. У другу групу сврставају се не само глумци 
и редитељи него и актери, припадници стриктно позо-
ришних професија у најширем смислу речи. Најзад, 
трећој групи припадају личности које, према аутору, 
спајају различита жаришта театарске проблематике, 
тачније која у Радоњићевој визури “оличавају позо-
риште у целини”.

Својеврстан пролог за прву групу текстова пред-
ставља анализа мотива Находа Симеона – у народној 
песми, драмској књижевности и позоришној тради-
цији, с акцентом на драме Стерије, Тодора Манојло-
вића и Милене Марковић. Међу највредније елементе 
ове анализе спада Радоњићево указивање на допринос 
Тодора Манојловића као драмског писца афирмацији 
поменутог мотива (уз корисну контекстуализацију те-
за Лидије Мустеданагић о утицају Хартмана од Ауеа 
на Манојловићев драмски рукопис). Истој групи при-
падају и две ефектне театролошке минијатуре: прва из 
новог угла сагледава драмски опус Слободана Стоја-
новића, сучељавајући недоречености његових (солид-
них) комада са занатском виртуозношћу његових дра-
матизација (Ујкин сан Достојевског). У другој се, пак, 
интелигентно, сажето, а ипак вишеслојно рашчлањује 

Пише > Светислав Јованов

У славу крхке вечности

Мирослав Радоњић
НЕСУМЊИВА ЛИЦА
Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 2019.
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“неспоразум” који су комади Богдана Чиплића имали с 
публиком, критиком, па и самим “духом времена” (што 
не противречи Радоњићевим аналитичким опаскама о 
вредностима Ханаускине режије Трактата о слушкиња-
ма). Блок заокружује оглед Уметност разговарања То-
дора Манојловића: подстакнут публиковањем дијалога 
Фауст и Мефисто у Алпима (критичко издање Марте 
Фрајнд), Радоњић открива богатство Манојловићевих 
преокупација у оквиру овог “полудрамског” жанра.

Међу текстовима о позоришним “практичарима” 
својом прегнантношћу издваја се оглед о Јурију Раки-
тину. Литература посвећена Ракитину није оскудна, 
али оно што представља две основне вредности њего-
вог редитељског поступка – систематичност и разу
мевање глумца – Радоњићев оглед рашчлањава јез-
гровито и неконвенционално. Текст Милки Марковић, 
епистола на супротној је страни жанровске скале: би-
ографски елементи, анализа и метафора спојени су у 
дирљиву апотеозу глумици и редитељки која је обе-
лежила глумачки израз, али и репертоарски профил 
Српског народног позоришта. Текст о Милици Кљајић 
Радаковић, пак, доноси уверљиву равнотежу говора о 
глумичиним ролама којих се већина сећа (Село Саку-
ле) и разматрања значаја њеног – помало скрајнутог – 
доприноса у поставкама модерне европске драме (од 
Јуџина О’Нила до Брехта).

У врхунске текстове из ове групе спада свакако и 
Талијин посвећеник, кратка и носталгична парабола о 
Жарку Васиљевићу: од суптилно “упакованог” цитата 
Васиљевићеве песме о Хамлету до пробраних (пр)оце-
на његовог драматуршког, редитељског и управничког 
доприноса, израста дирљива слика човека који је живео 
за позориште и умро “у његовом присуству”.

Својеврсну, али и сврсисходну иницијацију у трећу 
од поменутих група доноси Човек с тајном, текст о Ми-
лошу Хаџићу који би се могао сврстати у “жанр прија-
тељског поздрава”. Лишен патетике или сувопарно сти, 
овај поздрав је похвала кључној особини позоришног 
управника коју је – у томе се слажем са аутором – Хаџић 
имао: непогрешивој емпатији за креативност. Можда 

у најмањој мери формално избрушен, али зато богат 
корисним увидима, јесте оглед о Ђорђу Лебовићу – 
особито његов први сегмент. Радоњић овде указује на 
један битан али најчешће занемариван, или напросто 
потцењиван аспект Лебовићевог драмског опуса. Реч 
је о упорном, темељитом – понекад и опсесивном – Ле-
бовићевом настојању да у својим драмама (од Небеског 
одреда до Лутке са кревета 21) и у драматизацијама (Ја-
кова Игњатовића или Вељка Петровића) преиспитује, 
кроз различите стилове и жанрове, један мотив или 
однос, настојање које открива склоност ка значењској 
синтези, али и формалној перфекцији. 

Најзад, литерарни, али и драматуршки (не теа-
тролошки) врхунац Несумњивих лица налазимо у огле-
ду Трагедија као судбина, посвећеном Милки Гргуровој. 
Дар, интелигенција и свестраност – како показује Ра-
доњићев исказ – биле су одлике посредством којих се 
Гргурова суочавала с позориштем, али и светом који 
је окружује. Владајући суверено нашим сценама друге 
половине 19. века, она је, између Лазе Костића и Раси-
на, бриљантно оживела све Шекспирове битне хероине 
(подвиг који вероватно скоро неће бити достигнут). Али 
овој прерано удатој сомборској шипарици, ерудитској 
преводитељки с француског, узрочници критичарских 
полемика и министарскоуправничких двобоја, живот 
и театар су, као одговор, наменили (тако парадигмат-
ско “нашијенски”): потцењивање (управа Народног по-
зоришта није јој дозволила да прослави 25годишњицу 
уметничког рада), ниподаштавање (само једном у ка-
ријери вратила је улогу, и то је изазвало лавину јавних 
осуда) и, коначно, заборав (након одласка у пензију). 
Али Радоњић се у овом тексту не задовољава констата-
цијама о људској незахвалности и поукама a la sic transit 
gloria mundi. Напротив: ова мрачно алегоријска прича 
о позоришту као трагикомичној судбини за аутора – 
по његовом уверењу, и за саму Милку Гргурову – има 
смисла само као путоказ ка есенцијалном веровању: да 
је прошлост краћа од тренутка, али и да позориште (а с 
њим и глумац?) увек преживљава, упркос критичари-
ма, театролозима, а понекад и редитељима и писцима.
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Анегдоте из позоришног  
живота код Срба

А нтички Грци су анегдотом називали дело које није 
објављено него потиче из усмене традиције, касни
је се тиме означавао нештампани рукопис или 

део рукописа. У време Римљана, под појмом анегдоте 
подразумева се непозната, тајна историја из приват-
ног живота познатијих људи. Позната је књига у којој 
византијски историчар Прокопије описује скандале на 
двору цара Јустинијана (527–565). Под анегдотом се 
подразумева занимљива прича о некој историјској лич-
ности. Она је кратка, доживљај необичан, са духовитом 
поентом. Приповедање је најчешће објективизовано, 
с наглашавањем битних момената за дати друштвени 
тренутак. У анегдоти су подвучене основне одлике ју-
наковог лика, а ситуација је оштро оцртана.

Анегдота је касније постала и књижевна врста. To 
је кратка књижевна форма која садржи истините или 
измишљене приче о догађају из живота познате лично-
сти, живуће или историјске, односно причу из живота 
одређене средине или друштвене групе. Анегдота има 
хумористички призвук, али може да садржи и дида-
ктичке елементе. Карактеристична црта ове врсте је 
изражајан крај и присуство неочекиване поенте. Ане-
гдоте могу бити фрагменти из већих књижевних дела, 
на пример успомена, писама и биографија. У средњем 
веку су представљале део приче.

Све ово имао је у виду Милован Здравковић, при-
премајући, а потом и публикујући књигу која је већ у 
наслову добила одредницу – анегдоте из позоришног 
живота. Познавајући Здравковића, његову професио-
налну опредељеност и везаност за позориште (пре 
свега рад у Народном позоришту Београд), овај избор 
био je очекиван и логичан. Још прецизније – у питању 
су анегдоте из позоришног живота код Срба, у једном 
широком временском распону: од времена настанка 
Српског народног позоришта у Новом Саду, а потом 
оснивања Народног позоришта у Београду, до данас. 
Већина анегдота односи се, значи, на крај 19. века, за-
тим и на цео 20. век.

АНЕГДОТЕ И ЦРТИЦЕ ИЗ ПОЗОРИШНОГ ЖИВОТА
друго, допуњено издање
Приредио Милован Здравковић
Фестивал монодраме и пантомиме, Београд 2021.
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У Уводу другог и допуњеног издања, приређивач 
Здравковић истиче да се још у 11. веку, у рукопису Све-
тог Саве, помињу глумци, па надаље кроз средњи век, 
али то су најчешће само трагови, а не и истинске ане-
гдоте. Мада је књига обимна (330 страница, у другом 
издању; прво је имало 270 страница), није свеобухват-
на, али грађа je разноврсна и занимљива.

Свестан комплексности грађе, приређивач се 
определио да је повеже и предочи у тематским бло-
ковима, који поштују и одређену хронологију, али им 
је, пре свега, важна управо тематска сродност. Тако да 
су анегдоте и цртице из позоришног живота код Срба 
(а не само у Србији, него и у Војводини, док још није 
била део Србије, али и другде где су српски глумци 
гостовали и играли своје представе) распоређене у 
тридесетак поглавља.

У првом су патриотскородољубиве анегдоте. У 
другом оне које третирају однос према власти и вла-
дарима. Потом оне које сведоче о утицају политике на 
позориште. Следеће се баве односом према великим 
уметницима. На крају су, наравно, кафанске анегдо-
те. Највећи број ових анегдота је, логично, посвећен 

глумцима (поменућу само Чича Илију Станојевића, 
Добрицу Милутиновића, Љубинку Бобић, Љубишу Јо-
вановића, Миливоја Живановића, Рашу Плаовића, као 
и Љубу Тадића, Зорана Радмиловића, Стеву Жигона), 
али се у њима појављују и управници позоришта (Јо-
аким Вујић, Јован Ђорђевић, Милан Ђоковић), пис-
ци, пре свега драмски (Бора Станковић, Бранислав 
Нушић, Јанко Веселиновић, Стеван Сремац), неки 
државници (кнежеви и краљеви), председник Тито и 
други политичари.

Уз свако поглавље иде увод, а анегдоте су пове-
зане и коментарима које Здравковић пише имајући у 
виду и могућност коришћења ове књиге као грађе за 
историју српског позоришта. Јавност је одувек била 
заинтересована за приватни живот глумаца. Медији 
су препуни информација о томе. Али ова књижевна 
форма ипак је више од дневних информација и ин-
стистирања на скандалу, она је покушај да се приват-
ни живот укључи, ако не равноправно, онда барем са 
уважавањем друштвене историје, у овом случају исто-
рије нашег позоришта.
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Пише > Синиша И. Ковачевић

Држићевим трагом

М арин Држић (1508–1567) велики је дубровачки 
комедиограф чија је 450. годишњица смрти до
стојно обележена у његовом родном граду. Сре-

дишње место присећања на богати опус и извориште 
савремених пропитивања дум Маринове животне, 
књижевне и позоришне “фортуне” био је Дом Мари-

на Држића. Поводом 450. годишњице смрти комедио
графа, овај најмањи дубровачки музеј остварио се као 
подстицајни и креативни простор сусрета Држића са 
његовим савременим поштоваоцима.

Мада је објављен неколико година касније збор-
ник Држићевим трагом представља нам богату актив-
ност Дома Марина Држића током 2017, када је обе-
лежена годишњица пишчеве смрти. Дум Маринова 
дела инспирација су бројним уметницима – књижев-
ницима, сликарима, музичарима, који су својим иш-
читавањима истраживали Држићев свевремени опус 
стварајући дела и садржаје базиране на комедијама, 
истакнутим ликовима, амбијентима у којима је писац 
сместио радње својих чувених комада.

Сва догађања која су се у јубиларној години од-
вијала под окриљем Дома Марина Држића – бројне из-
ложбе, графичке мапе, преводи, предавања, књижев-
на издања, међународни пројекти, ликовне, музичке 
и литерарне радионице – сведочили су о “вечно мла-
дој души Држићевог дела”, о неподношљивој лакоћи 
којом писац пролази кроз време, опстаје у њему, и 
прескачући векове долази до нас увек актуелан, свеж 
и провокативан.

У уквиру програма издавачке делатности, то-
ком обележавања јубиларне годишњице објављена је 
графичкопесничка мапа Лукше Пека. Од укупно 33 
листа, на 12 је у офсет техници отиснуто исто толико 
песама Марина Држића. На два су представљени пред-
говори Марина Ивановића и Луке Паљетка, а потом и 
животописи Марина Држића и уметника Лукше Пека. 
Понудивши своја сновиђења Држићевог Дубровника, 
Пеко је прошао пишчевим градским стазама оствари-
вши праву вредност своје графичке мапе.

Дуго траје плодоносно дружење Луке Паљетка с 
Марином Држићем. Видрин живот и опус (Видра – Др-
жићев надимак), често је Паљетку био предмет интер-
текстуалног поигравања. Ова и многе друге релације 
водиле су дубровачког савременог песника његовом 
суграђанину. И не само то. У години Држићевог јуби-

ДРЖИЋЕВИМ ТРАГОМ 
Обиљежавање 450. обљетнице смрти  
у Дому Марина Држића
Уредница Катја Бакија
Дом Марина Држића, Дубровник 2021.
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леја, веза двојице стваралаца изнедрила је нову књи-
гу у издању Дома Марина Држића. Наиме, објављене 
су Маринове Пјесни љувене, које је Паљетак превео на 
савремени хрватски језик. Неки ће се запитати зашто 
је то било потребно. Држић и његов опус значајан су 
део дубровачке културне и духовне баштине. Из тог 
разлога његово дело и језик не би требало да остану у 
“литерарној и филолошкој археологији” него би, како 
стоји у уводу књиге, морали да постану део наше “бо-
гате куће језика” у којој бисмо се осећали као да смо 
на овом поднебљу.

И у Држићевом родном Дубровнику данашњи 
млади нараштаји не разумеју његов језик, не могу с ла-
коћом да читају Маринова дела, не схватајући значење 
многих речи, израза и изражајних склопова. Није то 
само случај с Држићем. Тако је и са другим писцима 
његовог времена, али и онима после (Иво Војновић). 
Паљетково превођење Држићевог дела није усамљен 
пример. Већ су на савремени језик пренете књиге Мар-
ка Марулића, Петра Зоранића, Петра Хекторовића. 

Попут претходних, Паљеткова књига носи јед-
ну новину. На десној страни дат је изворни Држићев 
текст, а на левој превод на савремени језик. Ово није 
учињено да би читалац занемарио изворник него из 
разлога да, ако наиђе на неразумљиву реч или склоп 
на десној, значење могао потражити на левој страни. 
На овај начин он би се временом могао оспособити за 
будуће самостално читање Држићевих дела, без икак-
вих језичких помагала.

У склопу издавачких подухвата који прате поме-
нути јубилеј, ова музејска установа објавила је и гра-
фичку мапу Виле од графике – омаж Марину Држићу. 
Невенка Арбанас у свом приказу деликатно рефери-
ра на мотив грададржаве из које је Држић потекао. У 
својим делима она то чини не само кроз приказ еле-
мената градске фортификацијске архитектуре него је 
занима и типографија 16. века. Комбиновање архи-
тектуре с писмом као симболике Држићеве ерудиције, 
јасан је лајтмотив њена три графичка листа. Маја С. 

Франковић блиска је графичком размишљању Невен-
ке Арбанас. Напуштајући поље лирске апстракције, 
она стишава свој колористички регистар и подређује 
га ренесансном духу. Суптилност детаља рукописа, 
повезана је са слободно интерпретираним приказом 
Држићевог писма и мотива мора, портретом младог 
писца, мотивом шеснаестовековног града унутар зи-
дина, као и ефектним уношењем елемената ренесан-
сних венаца и орнамената.

Трећа уметница Зденка Позаић, са подједнаком 
пажњом прати идеју обележавања значајног Држиће-
вог јубилеја. Међутим, она то чини на другачији на-
чин. Тонски регистар њених радова остао је “распе-
ван”. Разлоге за то треба тражити у намери уметнице, 
која је без сумње инспирисана не само атмосфером 
и трајном актуелношћу дум Маринових позоришних 
комада него и идејом ренесансног хедонизма и ви-
тализма којим одише већина значајних Држићевих  
дела.

Издавачка делатност Дома Марина Држића током 
јубиларне године бележи још неке занимљиве насло-
ве. Међу њима треба споменути и објављивање стри-
па Новела од Станца, аутора Дубравка Кастрапелија. 
Загребачки илустратор први је аутор који је од неког 
Држићевог дела направио стрип. На крају овог ори-
гинално осмишљеног издања налази се и речник како 
би они којима поједини изрази из архаичног дубро-
вачког говора нису разумљиви, могли да потраже са-
времени превод.

Међу насловима свакако би требало поменути и 
књигу Али спиш али бдиш? коју потписују Мира и Весна 
Мухоберац. У поднаслову овог издања стоји “наше ре-
жије Држићевих текстова у Дому Марина Држића и 
око њега 2015–18 (поводом обележавања 450 година 
смрти и 510. годишњице рођења)”. Ауторке наводе да 
се ради о књизи која конципира приказ њихових теа-
тарских идеја и осврт на драматуршке захвате и позо-
ришне представе које су режирале на темељу антоло-
гијских Држићевих текстова.
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Посебно место међу издањима, има књига Uncle 
Maroje. Реч је о енглеском преводу најпознатије Др-
жићеве комедије, који је поводом јубиларне годишњи-
це смрти дубровачког писца урадио Филип Кренус. 
Марин је био комедиограф, али и научник, полигло-
та, светски путник. Преводом његовог чувеног дела 
на енглески замишљен је као покушај “брендирања” 
Држића као једног од најистакнутијих дубровачких 
писаца уопште, али и важнијих аутора европске ре-
несансне комедиографије.

У оквиру поглавља које се односи на изложбену 
активност овог музеја, помиње се више интересантних 
поставки. Међу њима посебно треба издвојити изложбу 
У трагању за ренесансом ахеолошкиње др Николине То-
пић. Реч је о фрагментима стакла из 15, 16. и 17. века 
нађеним током археолошких ископавања на дубровач-
ком подручју. Овом поставком отворен је шири распон 
тема (употребни и уметнички предмети), које упот-
пуњују слику о Марину Држићу и његовом раздобљу.

Међу значајнијим изложбама треба споменути 
поставку цртежа Јосипа Шкерља из којих исијавају 
“сновити призори” држићевске тематике, препуни 
контрадикције, надреалности и нарације. Свакако не 
би требало мимоићи ни изложбу радова дубровач-
ког сликара Мише Баричевића. Својим делима он је 
у већој мери представио наративне слике надахнуте 
Држићевим реченицама произашлим са позоришних 
сцена, као и низом илустративних, готово баналних 
призора из представа.

У оквиру активности везаних за међународну са-
радњу, а поводом обележавања 450. годишњице смрти 
дубровачког комедиографа, треба споменути посету 
делегације Дома Марина Држића Милану. Током овог 
боравка договорена је сарадња са миланском библио
теком у којој се чувају три вредна издања Држићевих 
дела. Дан касније, представник града Дубровника по-
ложио је венац поред споменплоче постављене на 
венецијанској цркви Св. Јована и Павла у којој је Др-
жић сахрањен.

Међу најважнијим дешавањима не би требало 
пропустити и представљање првих издања Држиће-
вих дела у Дому Марина Држића у Дубровнику. Ра-
ди се о штампаним књигама из 1551. године које се 
данас налазе у Националној библиотеци Браиденсе у 
Милану (прва издања дела Тирена и Пијесни Марина, 
оба објављена у Венецији). Трећа књига, одраније по-
зната Тирена, комедија Марина Држића, објављена је 
у венецијанској штампарији 1630. године.

Путем штампаног издања Држићевим трагом, овај 
музеј објединио је активности које су се одвијале пово-
дом обележавања 450. годишњице смрти дубровачког 
комедиографа. Тако је и стручној и широј читалачкој 
публици представљен богат програм који је Дом Мари-
на Држића приредио у години његовог јубилеја. Неки 
од прилога писани су информативно, сажето, а неки 
дају опширнији приступ теми тако да могу послужи-
ти као полазиште даљим истраживањима Држићевог  
опуса.



Н О В A  Д Р А М A

МИНА  
ПЕТРИЋ
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Р ођена у Новом Саду 1997. Дипломирала на Одсеку за драматур-
гију Академије уметности у Новом Саду (просечна оцена 9,96). 
Бави се драмским писањем, драматургијом и сценаристиком.
Драматуршкиња представе Код Вечите славине у режији Соње 

Петровић (Српско народно позориште, фебруар 2022). Коауторка 
текста и драматуршкиња представе Девојчица са шибицама (р. Соња 
Петровић, Позориште младих, 2021). Ауторка текста и драматур
шкиња представе Како се воли Весна по мотивима истоименог рома-
на Александра Поповића (р. Невена Мијатовић, Позориште лутака 
“Пинокио”, 2021). Драматуршкиња плесне представе Компост ко-
лектива Покретница и коауторка песничке публикације Компост у 
издању удружења Практикабл.

Њена драма Пад Авале објављена је двојезично (на српском и 
енглеском) у издању Фестивала студентског позоришта и у часопи-
су “Сцена” (октобар–децембар 2021). Драма је читана у позоришту 
Промена (2019), и на Стеријином позорју (2020). Драма Пукотине 
изведена је у форми јавног читања у Установи културе “Пароброд” у 
режији Невене Мијатовић. Монодрама Бетмен нема граница изведе-
на је на Фестивалу монодраме за децу (2019).

Њена драма Незаборавак, поточница, змијске очи ушла је у 
најужи избор на Конкурсу Стеријиног позорја за савремени драм-
ски текст 2021. 

Радила је у сценаристичком тиму продукцијске куће Emotion, 
на сценаријима за две серије. Основала је, уређује и пише за онлајн 
магазин Из офа (izoffa.com) који се бави анализом драмских умет-
ности. Уредила је и писала за публикацију Жене наше кинематогра-
фије у издању магазина Из офа и удружења ХММ. Писала је критике 
за Билтен Стеријиног позорја (2020, 2021), Инфант (2020) и фестивал 
Покретница (2020). Чланица је регионалне платформе Од малих ног(у). 
Осмислила је и уређивала билтен Фестивала еколошког позоришта.

У оквиру организације ОФФ Нови Сад организовала је први Фе
стивал филмских ауторки у Новом Саду (2021). 

Поседује бар два лажна идентитета у Градској библиотеци.

МИНА ПЕТРИЋ
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Мина Петрић

Незаборавак,  
поточница, змијске очи

ЛИЦА:

ОЛГА, 80 

ДАНИЦА, 50

КСЕНИЈА, 30
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Мина Петрић

Незаборавак,  
поточница, змијске очи

 Дешава се данас у Олгином стану у Новом Саду, али 
и у прошлости живота ликова ове драме. 

НАПОМЕНА: У тексту се године ликова драстично мењају, 
што не значи да исти лик треба да тумачи више 
глумица, нарoчито не значи да треба ангажовати 
детеглумца.

НЕЗАБОРАВАК (лат. myosotis) који се још назива и по-
точница или змијске очи, украсни је цвет углавном 
плаве боје, али познате су и ружичасте и беле ва-
ријације. Незаборавак је нежна биљка, која се брзо 
размножава и расте крај воде. У викторијанском 
језику цвећа “незаборавиме” цвет био је симбол 
верне и трајне љубави. 

КСЕНИЈА, ДАНИЦА, ОЛГА (у канону)

 Сањам. Пролазим кроз дугачак ходник хотела. Врата 
се са обе стране ходника сливају у једноличну шару. 
Улазим на последња. У соби си ти. Лежиш, окрећеш 
се ка мени без емоције. Прилазим, грлим те и пла-
чем. Гушим се у сузама јер... Заборавила сам те. Ко 
зна колико си година лежала овде. Требало је само 
да се сетим и нашла бих те. Због тога желим да ум-
рем, да ме нема. Покушавам целу да те обухватим 
рукама, сажмем, упијем. Осећам твоју меку кожу 
под прстима. Осмехујеш ми се и то је најгоре. Како 
сам могла да те заборавим? Будим се. Заувек сам 
те изгубила.

1. 

 (С укусом сређен стан интелектуалца средњег ста-
лежа – дневна соба која је пултом одвојена од кухиње. 
Наспрам кухиње прозор и испод њега радни сто. Нигде 
нема фотографија, само портрет Марине Ивановне 
Цветајеве виси изнад радног стола. Ближе кухињи 
мали трпезаријски сто. У средини кауч и иза њега 
велика библиотека. Улази ужурбана КСЕНИЈА (30), 
погледом прелази преко стана и отвара прозор. Тр-
чи назад и уводи ОЛГУ (80) чврсту, крупну жену, у 
широкој хаљини и џемперићу. Олга се смеши и гледа 
око себе.) 

ОЛГА: Колико дуго нисам била овде!

КСЕНИЈА (Гледа је с надом.): Колико дуго?

 (Олга не одговара. Ксенија се “разлети” по соби, от-
варајући и затварајући ормане, ладице, загледајући 
прашину. Олга смешећи се прилази свом радном столу 
и додирује ствари. Ксенија се стално осврће ка њој, 
гледа је кришом.)

ОЛГА: Ја волим... ово место.

КСЕНИЈА: И ја. (Олга подигне књигу с радног стола и 
отвори је. Ксенија угледа књигу.) Сећаш ли се кад... 
(Ксенија се угризе за усну.)

ОЛГА: Сећам се.

КСЕНИЈА (Дуга, дуга пауза. Олга гледа у књигу и не при-
мећује Ксенију. Ксенија одлучи да је то довољно до-
бар одговор и настави да сређује.): Где ли су књиге? 
Било их је ваљда још оволико... Бајко?

ОЛГА (Гледа Цветајеву. Прилази јој Ксенија. Олга објашња-
ва): Мама је била прелепа...

КСЕНИЈА: То није мама, Бајко. Знаш ли ко је то? Докто
рирала си на њеној поезији.

 (Олга застане, тражи речи, али у том тренутку 
улази ДАНИЦА (50) екстравагантно обучена. Дуга 
тишина док Даница не започне...)
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ДАНИЦА (Ксенији.): Знаш ли ти да кршиш закон?!

КСЕНИЈА: О, здраво, нисмо се дуго виделе, како си, баш 
си лепа, и ти си, како живиш, како је у позоришту, 
откад си овде, зашто си ставила Бајку у дом, а да, 
зато што си кучкетина, е, па кад смо то решиле, не 
морамо више ни о чему да причамо. Врата су тамо.

ДАНИЦА (Осврће се и демонстративно дохвати флашу 
коњака из које сипа себи пиће у чашу. Достојанствено 
прелази преко изреченог.): Дословно си украла ста-
рицу са улице, шта си мислила, да нећу сазнати? 
Зашто ми ово радиш?!

КСЕНИЈА: Извини, заборавила сам да се све увек врти 
око тебе... Не радим ти ништа, немаш више никакву 
обавезу према Бајки, можеш слободно да нестанеш.

ДАНИЦА: Као ти? (Ксенија ћути.) Кад си се вратила?

КСЕНИЈА: Пре две недеље.

ДАНИЦА: Да погодим, твој живот распао се тамо међу 
комодо змајевима и додо птицама па си дошла овде 
мало да будеш светица, да се жртвујеш, да се дајеш, 
да гинеш од доброте своје и залудности...

КСЕНИЈА: Додо птице су изумрле.

ДАНИЦА: Седи пет!

КСЕНИЈА: Јеби се.

ОЛГА: Не псуј! (Ксенија и Даница је пренеражено погле-
дају. Олга се понаша сасвим прибрано, наишао је пери-
од луцидности. Она је чврста, “без длаке на језику”, 
не смеши се често, не тепа, не повлађује ником.) Ја 
је успављивала руским симболистима, а она псује 
к’ кочијаш! (Ксенија полети према Олги и пољуби 
је у образ. Олга је мало збуњена, али драго јој је. Ксе-
нији.) Где си ми сакрила цигарете?

КСЕНИЈА: Нисам, не пушиш већ годинама.

ОЛГА: Ти ћеш да ми кажеш.

ДАНИЦА (Приноси јој цигарету из своје торбе.): Ево, Олга.

КСЕНИЈА (Заустави је.): Ти, у ствари, хоћеш да је убијеш?!

ДАНИЦА: Нико није умро од једне цигарете, па неће 
ни она.

ОЛГА: “Она” има име, такорећи, “она” је “ја” па бих 
молила да ми се обраћате директно ако имате шта 
да ми кажете.

ДАНИЦА (Припаљује цигарету Олги.): Олга, кажи Ксе-
нији како ти је у дому.

ОЛГА: Имају добре шненокле уторком.

ДАНИЦА (Ксенији): Знам да мислиш да сам ја ђаво лич-
но... Али не бих је никад ставила у државни дом. 
Плаћамо то крваво, њена цела пензија и још од моје 
плате, само да знаш.

КСЕНИЈА: И Михајло мало помогне, сигурна сам...

ДАНИЦА: Да. Да, помогне, нема потребе за тим тоном.

КСЕНИЈА: Е, па добро, “само да знаш” Бајка у стању у 
ком је

ОЛГА: У ком сам ја то стању?! Жена почне мало да за-
боравља, одмах је отпишете, требало ме је у шуму 
па чекићем по глави, је л’ то?

КСЕНИЈА: Наравно да не! Хоћу да кажем, не смеш ви-
ше јести слатко.

ОЛГА: Не долази у обзир. Знаш ли ти колико је тешко 
наћи фрајера у мојим годинама?! На трчање никад 
нисам ни ишла... Према томе, не дозвољавам да ми 
се одузме једини извор допамина!

ДАНИЦА: У то име, Олга! (Наздравља јој и искапљује 
чашу.)

КСЕНИЈА (Даници): Хране их шећером да би били мир-
ни, шећер им изазива сахароидну кому, синапсе не 
раде... А ту је увек и већи ризик од шлога!

ДАНИЦА: О, господо лекари и лекарке и госпође меди-
цинске сестре и браћо! Зауставите се! Зауставите све 
своје напоре! Ускоро ћете увидети да сте све радили 
погрешно! Све! Све ће да вам објасни једна... биб-
лиотекарка! (Ксенија заусти али Олга је прекине.)

ОЛГА: Библиотекарка?!
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КСЕНИЈА: Да, Бајко, запослила сам се, сећаш се?

ОЛГА: Да, да, сећам се. (Не сећа се.)

КСЕНИЈА: Пре четири године...

ДАНИЦА: И то ни мање ни више него на Новом Зелан-
ду. Да си могла још мало даље да побегнеш, пала би 
с ивице света. Кажи ми, побегуљо, колико си пута 
звала да се распиташ за своју вољену Бајку? (Под-
ражава афектирајући.) “Бајкооо! Бајкооо!”

КСЕНИЈА: А кога да зовем?! Нећу ваљда тебе?!

ОЛГА (Пуши, за себе.): Златна старост... Да. Шта би ми 
сад фалило да се мало шлогирам.

ДАНИЦА (Ксенији): Хајде ти иди својој кући, остави ме-
не да вратим Олгу и заборави на своје подвижнич-
ке намере. А онда после можемо да седнемо на те 
шненокле и разговарамо.

ОЛГА: А што би ме ти враћала?!

КСЕНИЈА: МОЛИМ ВАС да све дубоко удахнемо, смири-
мо се и онда се договоримо (Даници) ко ће да оде 
(Олги), а ко остаје.

ОЛГА: Ја идем... Идем да се одморим.

ДАНИЦА: Не, Олга, идемо назад у дом. Одморићеш се 
тамо.

КСЕНИЈА: Не идемо.

 (Олга уздахне и одмаршира у своју спаваћу собу.)

ДАНИЦА: Ти не знаш у шта си се увалила.

КСЕНИЈА: Не можеш да је истераш из њеног стана! Шта 
си хтела, да га препродаш?! Шта?!

ДАНИЦА: Ти, балавуро, ниси свесна шта радиш, само 
ћеш намучити Олгу!

КСЕНИЈА: Од кад је тебе уопште брига како се Бајка 
осећа?!

ДАНИЦА (Дуго ћути.): Где живиш сад?

КСЕНИЈА: Била сам код другарице. Од данас овде.

ДАНИЦА: Можеш да живиш овде и без Олге. Нећу из-
давати стан, он је празан.

КСЕНИЈА: Зашто ми увек претпостављаш најгоре наме-
ре?! Нисам довела Олгу овде да бих имала где да 
живим, нисам бескућница!

ДАНИЦА: Изгледаш маторо.

КСЕНИЈА: Прошло је много година.

 (Ћуте.)

ДАНИЦА (Вади крему из торбе): Ево ти ово, време је 
да почнеш да пазиш на кожу. Људи ће мислити да 
смо сестре!

КСЕНИЈА: Који људи, Данице? О чему ти причаш?!

 (Ксенија баци крему у канту за смеће. Даница ћути.)

ДАНИЦА: Док ниси била ту, Олга је почела озбиљно да 
пребацује. Ко год би ушао у кућу, она је поклањала 
шта год да дохвати. Ако си се питала где су књиге...

КСЕНИЈА: Нисам.

ДАНИЦА: Знаш како је овде увек било као на железничкој 
станици... Добро да је нешто библиотеке и опстало.

КСЕНИЈА: Увек је била дарежљива, то није ништа чудно.

ДАНИЦА: Шта ћеш кад заборави ко си?

КСЕНИЈА: Срећом, неће заборавити ко си ти пошто те 
види сваки дан на тевеу... Какво је то срање које 
снимаш?

ДАНИЦА: То срање зове се посао, а предлажем ти да што 
пре нађеш један јер ће ти требати новца за њене ле-
кове, медицинске сестре и неговатељице...

КСЕНИЈА: Касно ти је да почнеш да бринеш за мене...

ДАНИЦА: Дакле, ако сам добро схватила, ти нећеш оду
стати од ове будалаштине?

КСЕНИЈА: За промену, добро си разумела.

ДАНИЦА: У реду. Онда среди собу и за мене.

КСЕНИЈА: Не долази у обзир!

ДАНИЦА: Олга је моја мајка, ја сам званично њена ста-
ратељка, а ово је, душо, сада мој стан. То су услови, 
па ти прихвати или бриши, ко те јебе.

КСЕНИЈА: Ти ћеш је убити!
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ДАНИЦА: Не буди тако мелодраматична! Да неће оз-
дравити од твог присуства?

КСЕНИЈА: Неће, али за њу је боље да буде у познатом 
окружењу СОПСТВЕНОГ стана. У њему просто ни
смо навикле да видимо тебе... мама.

ДАНИЦА: Идем по ствари.

 (Даница извади крему из канте за смеће, стави је у 
торбу и бесно измаршира. Ксенија се сруши на кауч.)

2.

 (Двадесет пет година раније. 

 Олгин стан осветљен само уличним светиљкама. По-
што нема довољно места на полицама, књиге су по-
ређане у високе куле по поду, по малом трпезаријском 
столу, каучу и по радном столу који стоји уз про-
зор наспрам кухиње. На истим пунктовима налазе 
се и пепељаре са по неколико пикаваца у свакој. На 
офингеру закаченом за полицу виси испеглан велики 
женски сако сиве боје. Портрет Марине Ивановне 
Цветајеве виси изнад радног стола.

 На каучу међу великим кулама књига седи мала КСЕ-
НИЈА (5). Крај ногу јој је коферчић, у руци држи ша-
рену мараму и гужва је. Ксенија посматра окачени 
сако и труди се да се нимало не помера.

 Улази уморна, крупна ОЛГА (55), на себи има фар-
мерке и кишни мантил с нараменицама. Рутински 
баца кључеве на место и пали светло у просторији. 
Олга угледа Ксенију и “скамени се”. Гледају се.)

ОЛГА: Здраво. (Ксенија не проговара, само се још мало 
скупи у месту, да може нестала би. Олга се осврће 
око себе и претражује погледом собу, пође ка другој 
просторији, претражује стан. Врати се.) Ти си... 
Ксенија? (Ксенија потврдно климне главом.) Знаш 

ли ко сам ја? (Ксенија поново климне главом. Олга 
мало одахне.) Где је мама?

КСЕНИЈА: Мама није ту.

ОЛГА: Да ли ти је мама рекла куда иде? (Ксенија одрич-
но одмахне главом.) Кад се враћа? (Ксенија одмахне.) 
Било шта што треба да ми кажеш? (Ксенија ћути. 
Олга угледа Ксенијин коферчић.) Кад те је довела?

КСЕНИЈА (Погледа ка прозору.): Било је сунце.

ОЛГА: Био је дан?! Све време седиш ту?! (Ксенија се 
“скупи”.) Јеси ли гладна? (Ксенија одмахује главом.) 
Уморна? (Поново.) Жедна? (Поново. Олга незграпно 
приђе Ксенији, хтела би да седне на кауч крај ње, али 
нема места од књига. Полако спушта књиге на под и 
опрезно седне поред Ксеније. Ксенија се несвесно по-
влачи телом уназад. Олга је унезверена, размишља. 
Махинално пали цигарету, повлачи дим, смирује се. 
Поглед јој се врати на дете и гаси цигарету у најбли-
жу пепељару. Посматра Ксенију.) Знаш шта, ја сам 
гладна па ћу сад да направим вечеру, али уопште 
не волим да једем сама. Хоћеш ли јести са мном? 
Молим те? (Ксенија опрезно климне главом. Олга 
устаје и одлази у кухињу, Ксенија је посматра. Ол-
га претражује кухињске ормариће који су очигледно 
празни. Проналази конзерву туњевине, конзерву ку-
куруза и теглу цвекле. Цвеклу врати у ормарић, гледа 
у конзерве. Отвара фрижидер, вади павлаку и њуши 
је. Одлучује да је у реду. У чинијици меша туњевину 
и павлаку, додаје кукуруз.) Ово је један специјали-
тет, који се зове... туњевина мексикана. Она се је-
де саа... (Пипне хлеб који је потпуно тврд, баци га. 
Проналази крекере.) Кексом! Јеси ли јела то некад? 
(Ксенија одмахује главом.) О, баш ми је драго! (Ол-
га доноси храну у две чиније и ставља их на трпеза-
ријски сто.) Ходи.

 (Ксенија устаје и опрезно хода ка столу, не ис-
пуштајући мараму из руке. Изгледа као да се труди 
да заузме што мање простора, направи што мање 
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буке, не гледа Олгу у очи док седа за сто и почиње да 
једе. Олга јој се придружи.)

ОЛГА: Је л’ ти се свиђа? (Ксенија потврдно климне гла-
вом.) Мени је преслано, требаће нам воде. (Олга 
одлази по воду и ставља чашу пред Ксенију. Ксенија 
је већ појела цео оброк и мучи се да, држећи мара-
му, обема рукама ухвати чашу. Искапи воду. Олга 
јој даје своју нетакнуту чашу, Ксенија пије, спушта 
чашу, дубоко дише.) Мама ти није дала никакву по-
руку за мене? Папирић? Било шта? (Ксенија одмах-
не главом.) Добро. (Олга размишља, посматра дете. 
Успут.) Што ти је лепа та марама... (Ксенија тргне 
руку с марамом даље од Олге и сруши чашу на под. 
Чаша се сломи. Ксенија пребледи, устане и удаљи 
се неколико корака. Гледа у неред који је направила 
и не може да се смири, пред паничним нападом је.) 
Ништа страшно! Све је у реду, седи слободно. Хеј, 
дешава се...

 (Ксенија се не смирује. Олга устаје, али Ксенија устук-
не, због чега Олга опет брзо седне.)

ОЛГА: Малена, стварно је у реду, чаша к’ чаша. (Ксенија 
граби за ваздух и одмахује главом. Олга брзо узме пре-
осталу чашу и баци је на под. Ксенија се пренеражено 
тргне и укипи.) Ето, ионако сам хтела да бацим те 
чаше! Не требају нам... (Ксенија се смирује од свог 
напада, али подозриво гледа Олгу.) Кад размислиш, 
стакло се прави од песка, а ми сад правимо песак 
од стакла, враћамо га у његову природну форму. 
Наша кућна плажа... А ти имаш пет година и веро-
ватно не разумеш о чему причам. (Олга се ухвати 
за слепоочницу.) Волиш ли плажу?

КСЕНИЈА: Не знам. (Коракне назад ка столу, али)

ОЛГА: Чекај да почистим! (Ксенија се укипи, Олга промени 
тон у нежнији.) Морам у потпуности да се отарасим 
тих чаша, је л’ тако? Не ваља ништа радити на пола. 
(Олга чисти.) Ниси никад била на речној плажи?

КСЕНИЈА: Не знам.

ОЛГА: Да ли би волела да одемо ујутру? (Ксенија одмах-
не главом.) Не. Добро, у праву си, можда мама дође 
ујутру. (Ксенија нагло подигне главу, Олга се угризе 
за усну.) Није требало то да кажем. (Одлаже мет-
лу и ђубровник.) Истина је да не знам кад ће мама 
доћи. Не могу то да знам док ме не назове или се 
не појави. (Уморно се спусти на кауч, више за себе:) 
Што се, судећи по пређашњем искуству, не мора 
десити још пет година. (Почне да подиже књиге с 
пода. Погледа Ксенију која стоји.) Можемо овде да 
направимо једну плажу, шта мислиш о томе? (Ксе-
нија јој заинтересовано приђе. Олга ређа књиге вију-
гаво по поду.) Рецимо да је ово река... (Брзо преврће 
странице једне књиге.) Чујеш како жубори? (Олга 
гурне књигу ка детету. Ксенија бојажљиво преврне 
неколико страница и седне крај Олге. Спусти књигу 
наставивши реку.) Ето! Овде нам се река шири... За 
то су добре енциклопедије, дебели томови као де-
бели сомови, може?

КСЕНИЈА: Да се купамо? (Пође ка књигама.)

ОЛГА (Наједном престрављена, не сасвим своја. Дохва-
ти Ксенију и повуче је.): Не! Никад у реку, јеси ме 
чула?! (Ксенија потврдно климне главом. Олга по-
кушава да смири поново уплашено дете.) Шта нам 
још треба? (Начас излази и враћа се са пешкирима 
за плажу, шири их.) За Ксенију и за... Олгу. (Седну 
на пешкире.) Нажалост немам наочаре за сунце, са-
мо ове за вид. (Ставља наочаре. Седе свака на свом 
пешкирићу. Гледају се. Ксенија отвара свој кофер-
чић и из њега вади и ставља наочаре за сунце. Олга 
се осмехне. Ксенија полако сложи мараму и стави је 
у кофер, Олга је запањено гледа.) Нисам никад виде-
ла да тако мало дете слаже одећу. (Ксенија затвара 
кофер, Олга је заустави.) Имам једну собу, за тебе 
и твоје ствари. Је л’ ти се то допада? Да живиш са 
мном? (Ксенија ћути.) Хоћеш ли да упецамо неку 
књигу да ти читам? Нећу баш сома, али неку гири-
цу... (Пребира по књигама.) Где су ми књиге за децу? 
О, ево, сасвим пригодно, “Прича о реци”!
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 (Ксенија приђе Олги која се укипи и чека. Ксенија 
седне крај ње на пешкир за плажу. Олга бојажљиво 
спусти своју руку преко Ксенијине ручице.)

КСЕНИЈА (Као да испробава како звучи.): Олга...

ОЛГА: Можеш да ме зовеш и “Бако”.

КСЕНИЈА: Бајко?

ОЛГА: Да, у праву си, боље је “Бајко”.

3.

 (Садашњост. Ноћ. Ксенија лежи на каучу, будна. Чује 
се тресак, залупила су се врата. Ксенија се усправи.)

КСЕНИЈА: Данице? (Нема одговора.) Бајко?!

 (Ксенија истрчи. Поново се чују врата. Неко време се 
ништа не дешава. Ксенија се враћа, тешком муком 
водећи Олгу у широкој спаваћици и кућним папучама.)

ОЛГА: Пусти ме! Нећу!

КСЕНИЈА: Дођи, само седи овде. Молим те!

ОЛГА: Пусти ме, хоћу мојој кући!

КСЕНИЈА: Ово је твоја кућа!

ОЛГА: Лажеш! Лажове један! Однела си ми кућу!

КСЕНИЈА (Махнито): Молим те, слушај ме, ово је твој 
радни сто, види, овде је остао прорез кад смо ра-
диле моју макету за техничко! Ово су твоје књиге. 
Екс либрис! Шта ту пише? (Олга не гледа у књигу.) 
Пише твоје име, је л’ тако? Ово је Цветајева, сећаш 
се ко је она?

ОЛГА: Наравно да се сећам.

КСЕНИЈА: Ту си седела кад је Даница рекла да одлази? 
Сећаш ли се тога? Ово сам ти ја поклонила. Ова 
лампа је пала и убила Полока, сећаш се? Сећаш 
се Полока?

ОЛГА: Одвратни мали глодар.

КСЕНИЈА (Лакнуло јој је, баци се на кауч.): Остао је ве-
ран свом имену. (Олга је гледа.) Због мрље? Кад је 
крв прснула на зид? (Олга прилази и загледа зид. 
Ћуте.) Претпостављам да миш и није најбољи кућ-
ни љубимац.

ОЛГА: Изгледа да сам мало... побрљавила.

КСЕНИЈА: Зашто не спаваш?

ОЛГА: Хоћу да ми читаш.

КСЕНИЈА (Подозриво.): Шта?

ОЛГА: Оно. (Не уме да објасни, љути се.) Оно! Оноооо!

КСЕНИЈА: Писма? Зашто?

ОЛГА: Зато.

КСЕНИЈА: Не сећаш се?

ОЛГА: Сећам се, али не знам да ли је истина.

КСЕНИЈА: А зашто то желиш да знаш?

ОЛГА: Читај ми. Читај!

КСЕНИЈА: Нећу. (Олга узме књигу и клепи Ксенију по ра-
мену.) То боли!

ОЛГА: Читај ми!!!

КСЕНИЈА: Зашто си ме ударила?

ОЛГА: Зато што... се измотаваш! Већ си велика девојка, 
а види како се понашаш! Још мало па ћеш на фа-
култет...

КСЕНИЈА: Одавно сам завршила факултет.

ОЛГА: Опет ме лажеш...

КСЕНИЈА (Чита): “Мили, мили мој Василије Васиље-
вичу...”

ОЛГА: Не него четврто писмо Звјагинцевој.

КСЕНИЈА (Бесно залупи књигу): Не знаш да сам завршила 
факултет, али знаш које је писмо?! Који је данас дан?

ОЛГА (Нема појма, али достојанствено): Ноћ је, није дан.

КСЕНИЈА (Сажали се.): Добро. Четврто писмо. (У току 
читања Даница ће се ушуњати и тихо са кофером 
стати на праг. Нико неће обраћати пажњу.) “Пот-
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пуно сам изгубљена, страшно живим. Сва сам као 
аутомат: ложити, у Борисоглебску по дрва – опрати 
Аљину кошуљу – купити шаргарепу – не заборавити 
затворити цев – и ево већ је вече, Аља рано заспи, 
остајем сама са својим мислима, ноћу сањам Ири-
ну, као – испоставило се – она је жива – и ја се та-
ко радујем – и тако ми је природно што је жива. Ја 
до дана данашњег не могу да схватим да ње нема, 
не верујем, разумем речи али не осећам, чини ми 
се – до тог степена не прихватам безизлаз – да ће 
се све добро свршити да ми је – то – у сну – наук, 
да ћу се – ево сад! – пробудити... С људима ми је 
сад лоше, нико ме не воли, нико ме једноставно... 
не жали, осећам све што о мени мисле, то је теш-
ко. Сада ми је потребно да неко у мене поверује и 
каже – Ви сте ипак добри, немојте плакати. Све је 
у мени сада расточено, изједено тугом... Мила Ве-
ра, пишем на сунцу и плачем, зато што сам све на 
свету волела с таквом снагом... Нико не мисли о то-
ме да сам ја исто човек. Људи долазе и доносе Аљи 
храну – захвална сам, али плаче ми се зато што ме 
нико – нико за све то време није погладио по гла-
ви... И онда... Стид ме је што сам жива. И с каквим 
презиром мислим о својим стиховима!”1) 

 (Ксенија завршава читање, али Олга спава.)

ДАНИЦА: Колико си морбидна... (Прилази Олги и благо 
је буди.) Олга, хајде на спавање.

ОЛГА: Не.

КСЕНИЈА: Хајде да легнеш, укочићеш се.

ДАНИЦА: Све треба да спавамо, касно је.

 (Ксенија и Даница полако подижу Олгу и воде је до 
кревета у другу собу. Враћају се.)

1) Марина Цветајева, Изабрана дела Марина Цветајева, трећа књи-
га, Народна књига и Српска књижевна задруга, Београд 1990, стр. 
265–266.

КСЕНИЈА: Оставила сам ти моју стару собу, ја ћу овде. 
Да чујем ако Бајка устане. (Спрема се да легне не об-
раћајући пажњу на Даницу.)

ДАНИЦА: Зашто си јој то читала?

КСЕНИЈА: Шта те брига...

ДАНИЦА: Не ваља ако ме је брига, не ваља ако није, да 
ниси мало прерасла ту адолесцентску нетрпељи-
вост? Колико ти је? Тридесет?

КСЕНИЈА: Јесте, у мојим годинама ти си већ имала десе-
тогодишње дете које си напустила двапут. Како ја то 
не испуњавам твоја очекивања у погледу зрелости?

ДАНИЦА: Добро. Ја сам најгора особа на свету. Прво 
ја па Медеја, све ми је јасно, толико сам схватила. 
Можемо ли о било чему другоме да говоримо? Шта 
хоћеш од мене? Имаш тридесет година, седам го-
дина је прошло од кад смо се последњи пут виделе, 
осамнаест од кад смо последњи пут живеле заједно, 
побогу, Ксенија, па то је цео један малолетни живот! 
Ја нисам више та особа! Немам идеју ко си ти, јер 
ми никад ниси ни дала да те упознам...

КСЕНИЈА: Хоћу да схватиш да је твој долазак лоша идеја. 
Врати се својој кући.

ДАНИЦА: Зашто си јој оно читала?

КСЕНИЈА: Увек је тражила да јој читам Цветајеву. Само 
Преписку. Сва писма. Целу. Али посебно тај део. 
Ако она жели да се сећа, нек се сећа. Шта се то те-
бе тиче?

ДАНИЦА (Доста јој је): То је била моја сестра! Ти мо-
жеш да ме мрзиш колико хоћеш, слободно, само те 
молим да се некад сетиш да сам и ја човек. И такође 
те молим да то што се десило са Бебом не помињеш 
Олги. Ако постоји и једна добра ствар у томе што 
заборавља, то је што ће заборавити да јој се утопи-
ло дете. Ако заборави да ме мрзи, то ће, такође, би-
ти велика ствар. Могла би и ти мало да заборавиш.

КСЕНИЈА: Зато сам се и вратила. Што сам почела да за-
борављам.
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ДАНИЦА (Ћуте. Даница седне на други крај кауча.): Како 
се пробудила? Ишла је на улицу, је л’ да? (Ксенија 
климне главом.) Ти не знаш да сам ја већ прошла 
кроз ово. Одмах након што си ти отишла било јој 
је много горе. Видела си колико је јака?

КСЕНИЈА: Препала сам се. Жао ми је што сам отишла, 
увалила сам ти је. Због ње ми је жао. Али, уплаши-
ла сам се... Олге. Побегла сам. Као ти.

ДАНИЦА: Страшна је твоја окрутност.

КСЕНИЈА: Ништа мање него твоја, мама.

 (Даница полако покуша да спусти руку преко Ксе-
нијине. Ксенија извуче руку. Даница оде.)

4. 

 (Двадесет три године раније. 

 ОЛГА (57) за радним столом удубљена у књигу и соп-
ствене мисли. Звоно на вратима. Олга отвара врата 
и враћа се са ДАНИЦОМ (27). Даници је видно лоше, 
обучена је као распали хипик, коса слепљена, там-
ни колутови испод очију. Дуго ћуте. Олга јој приђе 
и ошамари је. Једном, двапут, трипут. Даница уз-
миче, али се не брани, расплаче се. Олга изађе из собе, 
враћа се с марамом коју смо видели код мале Ксеније, 
баци је на Даницу. Даница с надом погледа Олгу.)

ОЛГА: У школи је. (Даница њушне мараму.) Спава с тим, 
не растаје се од мараме ево две године.

ДАНИЦА: Нисам знала

ОЛГА: ... шта радиш, наравно. Рекла сам ти да ће се то 
десити, рекла сам, нудила сам ти опције, кад ниси 
хтела да абортираш, рекла сам, “чуваћу је ја, рећи 
ћемо да је моја, завршавај факултет”, рекла сам ти, 
јесам ли? (Даница ћути.) Не сећаш се? Прошло је 
доста година, ко ће се сећати нашег последњег раз-
говора... Ниси више у оној секти, надам се? (Дани-

ца одмахне главом.) Хвала богу што је Ксенија још 
у школи... Нисмо знале ни јеси ли жива. (Даница 
седне, лоше јој је.) И шта ћемо сад? Јеси ли ијед-
ном то помислила?! Јеси ли мислила да ћеш нас 
заборавити? (Ћуте.) Да ће те Ксенија заборавити? 
Да ћу ја?! Говори! (Даница ћути.) Говори! Немаш 
права да ћутиш! Ниси заслужила да те сажаљевам, 
говори, говори!

 (Даница зацвили, склизне на под и ухвати се за Ол-
гину ногавицу. Тресе се.)

ДАНИЦА: Немам куда... мама. Немам куда да одем.

 (Олга подигне Даницу и баци је на кауч. Згађено оде 
до кухиње, претура по њој и прави буку. Пронашла 
је упаљач и припаљује цигарету.)

ОЛГА: Слушам те, само се трудим да те не убијем.

ДАНИЦА (С огромним напором уопште говори, радије би 
била било где другде него пред Олгом.): Хтела сам да 
дођем, сваки дан. Веруј ми. Али ја знам шта ти ми-
слиш о мени и ја не могу... Не могу тако да живим.

ОЛГА: А Ксенија?!

ДАНИЦА: Мислила сам боље јој је с тобом... Нисам 
знала, нисам знала ништа. Нисам више могла. Ни-
сам је довела јер је не волим... Волим је! Нисам 
могла... Све сам заборављала, нисам могла, сви су 
помагали, али ја сам радила све погрешно, потпу-
но погрешно и она је... разбољевала се и није хтела 
да једе и... Морала је стално да буде уз мене, а ја, 
мени није добро

ОЛГА (Олга јој приђе. Ово је најважније питање.): Зашто 
ми ниси изашла на очи?! Кад си оставила Ксенију. 
Зашто си побегла?

ДАНИЦА: Ја немам куда да одем...

ОЛГА: Не може.

ДАНИЦА: Молим те, радићу све како ти кажеш, треба 
ми само...

ОЛГА: Престала сам давно да размишљам о томе шта 
теби треба.
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ДАНИЦА: Никад ниси ни размишљала. (Олга је опет 
ошамари.) Извини.

ОЛГА: Ксенија се таман мало опоравила...

 (Олга одлази у другу собу и враћа се с лименом ку-
тијицом. Пружа је Даници.)

ДАНИЦА: Немој...

ОЛГА: Узми, нешто од тога је свакако твоје. Злато што 
си добила као беба. Друго је мој новац за недајбо-
же. А рекла бих да је ово сад недајбоже.

ДАНИЦА: Нећу, остави то вама.

ОЛГА: Узми кад ти кажем, проклетнице! (Даница узме 
кутију и баци је.) Шта хоћеш?! Јеси рекла да не-
маш куда?! Ево ти новца, снађи се! Само иди, иди!

 (Ћуте. Даница је потпуно поражена, можда би и по-
шла, Олга то осећа.)

ДАНИЦА: Добро онда...

ОЛГА: Мислим да има добре оцене, човек никад не 
зна с овим звездицама и пчелицама и цветићима... 
Шта су три цвета и пчелица? Шта је то?! Је л’ нека 
шифра? (Даница седне, помно слуша.) Има најбољу 
другарицу, с њом седи у клупи. Имале смо миша, 
али погинуо је трагичном смрћу. Пре него што за
спи тражи да јој се чита. Једном сам била превише 
уморна, а она је из ината узела сама. Тако смо от-
криле да уме да чита. Расте прилично брзо, али и 
даље је међу нижима у разреду. Већ је изгубила два 
зуба. Одлучила сам да јој не требају будалаштине 
о Зубић вилама, али одвела сам је на сладолед. Од 
сладоледа, иначе, највише воли лимун, чудно де-
те. Има живу машту, воли да прича, никад јој није 
досадно кад је сама, превише је одговорна за једно 
дете од седам година. Учитељица каже да се ретко 
смеје иако се са мном смеје стално. Не воли да прља 
одећу, не воли да се чешља, не воли непознате људе 
и високе мушкарце. Мисли да си затворена у некој 
кули, тако ми и треба кад сам јој читала “Трнову 
ружицу”, мисли да ћеш доћи по њу. Тако да, ако не 

планираш да средиш свој живот и да изградиш не-
ки однос са њом, не треба ни да јој излазиш на очи, 
убила те вештица. (Ћуте.)

ДАНИЦА: А ти?

ОЛГА: Шта?

ДАНИЦА: Јеси ли добро?

ОЛГА: Мислиш од кад си ми оставила дете на прагу као 
маче или уопште?

ДАНИЦА: Мислим иначе. Знаш на шта мислим.

ОЛГА: Боље него ти. Изгледаш као авет и једва се чује 
кад говориш, кад глумиш ужасно афектираш јер не 
осећаш ништа

ДАНИЦА: Гледала си? (Олга ћути.) Скидају ме с ре-
пертоара.

ОЛГА: То ме не чуди, ужасна си.

ДАНИЦА: Стварно не осећам ништа. Осим бола, стално.

ОЛГА: Знам.

ДАНИЦА: Знам да ти разумеш.

ОЛГА: То што разумем не значи да имам разумевања. 
Ксенија не треба никада да ти опрости, никад.

ДАНИЦА: Не говориш јој то ваљда?

ОЛГА: Шта ти мислиш о мени...

ДАНИЦА: Ништа лоше, мама.

 (Даница полази, чим изађе кроз врата бризнуће у 
плач, за сад се још држи.)

ОЛГА: Зашто да ти верујем да нећеш опет отићи?

ДАНИЦА: Ни ја ми не бих веровала.

ОЛГА: Мислиш ли, да бисмо могле... да се понашамо 
нормално. Због Ксеније?

ДАНИЦА: Не знам. Мислим да би нам она можда помо-
гла у томе. Зар не?

ОЛГА: Њој остаје њена соба, ти можеш да спаваш и овде.

 (Даница се осмехне. Ћуте, не знају ни шта би рекле.)
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5.

 (Садашњост. Ноћ. Ксенија хода по соби и на намештај 
лепи папириће. Улази Даница и прати је читајући с 
папирића.)

ДАНИЦА: Опет не спаваш?

КСЕНИЈА: Морам ово да завршим.

ДАНИЦА (Чита.): Дневна соба кауч телефон столица 
радни сто прозор полица библиотека књига...

КСЕНИЈА: Обележићу све. Да јој освежава памћење. Кре-
нула сам да записујем и све што знам из породичне 
историје. (Покаже на роковник на столу.)

ДАНИЦА: Не треба то да радиш, видиш да не чита...

КСЕНИЈА: Чита и те како, види ово. (Са хрпе књига на 
рад ном столу узима роковник и отвара га. Показује 
Да ници.)

ДАНИЦА: “Даница. Моја старија кћерка. Има смеђу 
ко су и очи.” Мој број телефона... “У дугогодишњој 
ве зи са Михајлом званим Мића” у загради “кре-
тен” затворена заграда “са ким је живела док није 
дошла да живи са мном. Има кћерку Ксенију. Твој 
број телефона. Ксенија има коврџаву косу и зове ме 
‘Бајко’. Живела је са мном до краја студија. Била је 
на дугом путу с ког се вратила. Нема момка” отво-
рена заграда “можда лезбејка” упитник затворена 
заграда. “Сад опет живи са мном. Ксенија и Даница 
се не воле. Разлози за то су такви да не желим да их 
памтим. Беба, моја млађа кћерка мртва је већ четр-
десет година. Имала је шест година. Њене ствари су 
у сивој кутији крај кревета. Њу мораш да памтиш 
док си жива.” Ово се наставља на неколико страна...

КСЕНИЈА: Спојила је бар сат времена луцидности. Штета 
што их није искористила да прича са нама.

ДАНИЦА: Докторица је рекла да ће неке њене особине 
постајати... доминантне с болешћу.

КСЕНИЈА: Ма шта причаш, жена је села да запише све 
што јој је важно, није то никаква особина...

ДАНИЦА: Увек је била таква, увек у својим мислима, 
увек далеко од мене. Ниси у овој кући смео ни да 
се насмејеш, то је била увреда за Бебу! Ево и овде 
у овим сенилним шкработинама, чак и овде, Беба 
ме побеђује!

КСЕНИЈА: Тише, спава! Ти си имала десет година кад...?

ДАНИЦА: Да.

КСЕНИЈА: Жао ми је.

ДАНИЦА: C’est la vie. Ти не знаш каква је Олга била... Те-
би је била права мама, не можеш ни да замислиш...

КСЕНИЈА: Како си то мислила – Беба те побеђује?

ДАНИЦА: Јеси ли стварно?

КСЕНИЈА: Шта?

ДАНИЦА: Лезбејка. И ја сам се питала. (Ксенија се смеје.) 
Кажи слободно, знаш, и ја сам као млада пробала 
са женама...

КСЕНИЈА: Нисам, Данице, и уопште ме не охрабрује то 
што обе мислите да јесам.

ДАНИЦА: Онда је то породично проклетство. “Ту нас је 
терао неки баксуз од памтивека. Како ког му шкарца 
доведемо, тако исти, чим оплоди, занемоћа, вене и 
увене – као цвет.”

КСЕНИЈА (Смеју се.): Како је Михајло прихватио то што 
си се доселила?

ДАНИЦА: Рекла сам му да нећу дуго. Видиш и сама, тек 
је недељу дана прошло, а ти већ бројиш ситне сате.

КСЕНИЈА: Како си ти толико смирена?

ДАНИЦА: А шта треба? Као ти, да вичем на њу кад се 
не сећа шта су виршле и како се једу?

КСЕНИЈА: Нисам хтела да вичем.

ДАНИЦА: Знам. (Ћуте.) Ужасно смо досадни једно дру-
гом. Михајло и ја.

КСЕНИЈА: Одувек је био досадан, још кад сте почели...
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ДАНИЦА: Био је топао. Весела будала. Знао је да се смеје, 
да пева, да се проводи...

КСЕНИЈА: Мрзела сам га.

ДАНИЦА: Жао ми је, знаш. Стварно јесте.

КСЕНИЈА (Игнорише.): Хоћеш да ми помогнеш да јој за-
пишемо што више? Има ове званичне биографије 
на својим научним радовима, али то је срање. Ска-
пирала сам да анегдоте више помажу.

ДАНИЦА: Кад си последњи пут одспавала осам сати?

КСЕНИЈА: Је л’ ово опет на рачун моје коже?

ДАНИЦА (Вади џоинт из торбе и нуди Ксенију.): Можда 
може да помогне.

КСЕНИЈА: Боже, најгора си клинка.

ДАНИЦА (Пали џоинт, узима дим.): Пуританко. Мла-
ди су данас...

КСЕНИЈА: Млади данас гутају више пилула дневно од 
Олге. (Прихвата џоинт.)

ДАНИЦА: Није баш лула помирења али...

КСЕНИЈА: Не надај се.

ДАНИЦА (Тихо, као за себе.): И ти си изабрала њу.

КСЕНИЈА: Молим?!

ДАНИЦА: Само кажем, ниси једина патила, и ти си 
изабрала њу пре него мене.

КСЕНИЈА: И не покушавај то да користиш као аргумент... 
(Хоће да устане.)

ДАНИЦА: Нисам. Чекај. Хајде, нећу причати о томе, за-
борави. Шта си рекла, требају ти анегдоте?

КСЕНИЈА: Да, већ сам записала неке.

ДАНИЦА: Хоћеш да ми прочиташ?

 (Улази Олга у широкој спаваћици. Присебна је. Ксе-
нија и Даница су одједном напрегнуте, као да се боје 
да не пробуше тај балон луцидности. Обигравају око 
Олге.)

ОЛГА: Шта овде смрди на ганџу? Не само да сте лопу-
же него сте и наркоманке, лепо, то је све што једна 

жена у годинама воли да сазна о свом потомству... 
(Пружа руку ка роковнику.) Моје записе, молим.

КСЕНИЈА: Само сам хтела да их допуним, Бајко.

ОЛГА: Нећеш ми ти одређивати шта ћу ја да памтим... 
(Чита.) Шта је ово? (Смеје се. Пали цигарету.)

ДАНИЦА: Да видим! (Узима роковник.) “Сети се кад си 
са Ксенијом пекла колаче за школски сајам па су 
испали толико тврди да сте их префарбале и про-
давале као украсе за јелку.”

КСЕНИЈА: “Слатка, мала, изврнута торто.”

ОЛГА: Никад ми није било јасно зашто ја морам да ра-
дим твој домаћи.

ДАНИЦА: У ком је то било разреду?

КСЕНИЈА: Ти си тад била на оном гостовању...

ДАНИЦА: Које колаче сте правиле?

КСЕНИЈА: Ванилице, нашле смо твој рецепт у свесци.

ДАНИЦА: Питам се да ли се и даље сећам...

 (Даница устаје и одлази у кухињу, ставља кецељу и 
меси.)

ОЛГА: Шта радиш сад?! Знаш ли колико је сати?

ДАНИЦА: Види ко ми каже, од кад сам свесна ти седиш 
у том ћошку тамо (маше ка радном столу) и мумлаш 
нешто за себе целу ноћ. Кад сам била клинка, дођем 
из града и, онако цирке, обавезно прво обиђем Олгу 
да није опет заспала са цигаретом у руци.

КСЕНИЈА: Сећам се кад сте се вас две свађале, и онда си 
ти, Данице, хтела да се извиниш и направила дору-
чак, јаје на око...

ДАНИЦА: Ха! Сећам се, а Олга је цигарету угасила пра-
во у жумањак!

ОЛГА: Сећам се кад сам ову малу ухватила први пут с 
цигаретом...

ДАНИЦА: Кад?

ОЛГА: Биће негде након што си нас други пут напусти-
ла. (Тишина, атмосфера у соби опет затегнута. Ол-
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га гаси цигарету.) Нисам хтела тако да се изразим. 
Морам сваку реч да одмеравам с вас две... Као да 
се то све није већ десило... (Иронично.) Пахуљице 
моје нежне. 

ДАНИЦА: Сад заиста ниси фер!

КСЕНИЈА (Прекине је.): Ћути!

ОЛГА: Нек виче, навикла сам.

ДАНИЦА: Јао, јадна ти! Хајде да те сажаљевамо... Ни-
сам знала да си на то спала, мама.

КСЕНИЈА: Данице!

ДАНИЦА: Шта, Данице?! Доста ми је овог латентног 
пребацивања кривице! Јесте, крива сам, закопајте 
ме сада одмах, молим вас! Ево, отићи ћу, ако баш 
толико желите, идем.

ОЛГА: Седи ту.

ДАНИЦА (Олги): Зашто то радиш? Је л’ мислиш да сам 
овде да бих те нервирала?

ОЛГА: Не мислим. Мало сам уморна, извини. Мислим 
да ћу назад у кревет.

КСЕНИЈА: (Прилази и грли је. Олга одлази. Даници.) Је л’ 
хоћеш да вам то буде последња успомена?

ДАНИЦА: Избацила ме из такта. (Размишља док меси. 
Ово је питање.) Стално размишљам шта ће бити 
твоја и моја последња успомена.

КСЕНИЈА: Јао, како то звучи... Не глуми.

ДАНИЦА: Немамо баш превише лепих.

КСЕНИЈА (Завршава расправу, прилази кухињи.): Хајде 
да спичкамо те ванилице па да ме пустиш да спа-
вам, хм? (Даница је погоди шаком брашна, смеју се.)

6. 

 (Осамнаест година раније.

 Дневна соба, иста као и увек, већ пет година је Да-
ничина соба, препуна њених ствари.

 ДАНИЦА (32) довршава прављење ванилица, док КСЕ-
НИЈА (12) улази, у фармеркама и кожњаку, узима 
кључеве и креће ка излазу.)

ДАНИЦА: Куда си пошла?
КСЕНИЈА: Напоље.
ДАНИЦА: Али ја правим колаче...
КСЕНИЈА (Излази.): Баш лепо.
ДАНИЦА (Зауставља је.): Понашај се! Еј! (Ксенија се вра-

ти.) Рекла сам ти да хоћу да причамо.
КСЕНИЈА: Не сећам се...
ДАНИЦА: Уосталом, нисам ти ни дозволила да идеш.
КСЕНИЈА: Па? Дозволила ми је Олга.
ДАНИЦА: Седи овде одмах! Где је Олга?
КСЕНИЈА: Не могу да верујем да ми ово радиш!
ДАНИЦА: Шта? Шта је толико битно да не може да се 

пропусти?!
КСЕНИЈА: Сигурно је битније од овога... Све ми сјебеш!
ДАНИЦА: Не можеш тако да причаш с мајком.
КСЕНИЈА: А ти са својом можеш...
 (Даница тресне ванилице пред Ксенију. Ксенија од-

гурне тацну.)
ДАНИЦА: Добро, против чега се буниш?! Нисам ти ни 

рекла шта имам, а унапред те нервирам!
КСЕНИЈА: Баш тако, мама, не мораш ни да причаш. 

Најбоље да ћутиш као... Као златна рибица.
ДАНИЦА: Упозоравам те...
КСЕНИЈА: Шта? Шта ћеш да урадиш?
ДАНИЦА: Нема излазака до краја недеље!
 (Ксенија се смеје, долази ОЛГА (62), баца кључеве на 

место, скида мантил.)
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КСЕНИЈА: Ево ти, причај с Бајком, ја идем.

ОЛГА: Лепо се проведи, сунце.

ДАНИЦА: Не, не може да иде, имам нешто да вам кажем!

ОЛГА: А, да, заборавила сам. Добро, ићи ћеш после. 
(Олга намигне Ксенији. Ксенија преврне очима и сед-
не за сто.)

ДАНИЦА: Неће, кажњена је.

ОЛГА: Зашто?

КСЕНИЈА: Зато што је Даница фрустрирана!

ДАНИЦА: За безобразлук!

 (Олга прилази ванилицама, узима и једе.)

ОЛГА: Данице, мани се својих хирова и пусти дете да 
дише. Ово је одлично.

 (Даница би овог момента експлодирала од беса, али 
има нешто друго у плану па се смирује.)

ДАНИЦА (Ксенији.): Узми и ти.

КСЕНИЈА: Јуче си ми рекла да сам дебела, а данас ме 
товиш колачима...

ОЛГА: Рекла си јој да је дебела, јеси ли нормална?! 
(Ксенији.) Ниси дебела. Уосталом, кога брига, ја 
сам цео живот дебела, па шта ми фали... Фрајера 
колко хоћеш!

ДАНИЦА (Ксенији.): Нисам рекла да си дебела, рекла сам 
да поведеш рачуна јер имаш склоност ка гојењу! И 
бубуљице су ти од шећера.

КСЕНИЈА: Бубуљице су ми од менструације, ако мораш 
да знаш, а ти се мани мог изгледа!

ДАНИЦА: Је л’ ти и лајавост од менструације?!

ОЛГА: Држала сам испит данас и могу да вам кажем да 
бих се вратила у просторију која смрди на нерво
зни зној, ево овако... (Пуцне прстима.) Атмосфера 
је кудикамо пријатнија него овде.

ДАНИЦА: Извини, мама, што ми овде не анализирамо 
Пушкина, жао ми је што си разочарана, ал’ ако бих 
некад само мало подршке од тебе добила...

ОЛГА: Ево, дошле смо, селе смо, слушамо те. Изволи?

 (Ћуте. Даница не зна одакле би почела. Сметено се-
да за сто.)

ДАНИЦА: Ето, ви знате да се Михајло и ја већ неко вре-
ме забављамо...

КСЕНИЈА: О, да, знамо, а зна и цела улица.

ОЛГА: Да, јесам ли га лепо замолила да не труби испод 
прозора? Комшије су се жалиле...

ДАНИЦА: Молим вас...

ОЛГА: Извини.

ДАНИЦА: Знам да ова наша животна ситуација није иде-
ална. Некако смо се заједно избориле да ових пет 
година у маленом стану протекне што безболније 
(Ксенија гракне.) Али то није удобан живот, ја не 
могу заувек спавати на мамином каучу.

КСЕНИЈА: Одлазиш?

ДАНИЦА: Михајло ме је питао да се доселимо код њега.

КСЕНИЈА: Доселимо?!

ОЛГА: Доселите?

ДАНИЦА: Да. Он има велики стан, дуплекс (Ксенији), 
ти би, наравно, имала своју собу и своје купатило, 
а и школа ти је близу! Можемо коначно да живи-
мо нормално.

ОЛГА (Иронично.): Хвала, Данице.

ДАНИЦА: Нисам тако мислила, мама, хвала ти на све-
му, заиста, али разумеш ме...

ОЛГА: Не, не разумем. Да ли заиста мислиш да Ксенија 
треба да живи са том сељачином?!

ДАНИЦА: Он је поштен и успешан човек!

ОЛГА: Стварно?! Колико поштених људи знаш да држе 
кафане?! И то не једну него неколико... Одакле то-
лики новац? Је ли?

КСЕНИЈА (Тихо): Не. (Олга и Даница одмах скрену пуну 
пажњу на Ксенију.)

ДАНИЦА: Али, Ксенија...
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КСЕНИЈА: Не! Чујеш ли ме?! Не! Мрзим тог дебила! 
Мрзим како увек покушава да буде симпатичан и 
прави форе, само је јадан, обоје сте јадни... Мрзим 
како ме гледа, штипа ме за образе, јеботе, колико 
имам година?!

ОЛГА: Не псуј.

КСЕНИЈА: Мрзим његову педофилску фацу...

ДАНИЦА: Ксенија!

КСЕНИЈА: Мрзим! Ја не идем!

ДАНИЦА: Ја сам ти мајка и има да идеш са мном, јеси 
ли чула?!

КСЕНИЈА (Тражи помоћ од Олге.): Бајко...

ОЛГА (Даници.): О овоме је требало причати пре него 
што си донела одлуку.

ДАНИЦА: Мислила сам да ћеш бити срећна! Ево, сре-
дила сам се, ево, нашла сам човека, ево, ускоро ми 
излази премијера, све иде набоље! Шта још треба? 
Теби никад ништа није довољно!

КСЕНИЈА: Ја не идем.

ДАНИЦА: Идеш, идеш.

КСЕНИЈА: Мораћеш да ме однесеш! Је л’ тако, Бајко? 
(Олга ћути, спусти главу. Ксенија се унезвери. Да-
ници.) Не идем с тобом, је л’ ти јасно, нећу да жи-
вим с тобом, не занимаш ме! Не можеш тако да ме 
преместиш! Нисам врећа! Заборави! Ти иди куд год 
хоћеш и не мешај мене у то! (Даница приђе и оша-
мари је.) Мрзим те!!!

 (Ксенија истрчи. Даница седне и ухвати се за главу. 
Ћуте.)

ДАНИЦА: Не желим да чујем.

ОЛГА: Нисам ништа рекла.

ДАНИЦА: Гласно мислиш.

ОЛГА: Не можеш осуђивати човека за мисли.

ДАНИЦА: Не отимам је од тебе, само... Хоћу да про-
бам да јој будем мама, ето. Знам да сам све сјебала, 
али... Па добро, побогу, зар не видиш да се трудим?!

ОЛГА: Ја се само бојим веће штете него користи.
ДАНИЦА: Не верујеш ми.
ОЛГА: Не, него сам управо видела како она урла, а ти 

шамараш... Ниси јој никакав ауторитет.
ДАНИЦА: Захваљујући теби... (Пауза.) Мама, молим те. 

Учини ми ово и никад ти више ништа нећу тражи-
ти... Не узимај ми Ксенију, она је моја.

ОЛГА: Ја сам је држала за ручицу сваки пут кад се 
вриштећи будила из сна.

ДАНИЦА: Хвала ти. А сад ћу ја.
ОЛГА: Она треба да учи, да расте у окружењу које јој је 

познато и мирно.
ДАНИЦА: Није ни прво ни последње дете које се сели 

у други стан...
ОЛГА: Хоћу да у прво време после школе долази ова-

мо, јеси ли разумела?
ДАНИЦА: Добро.
ОЛГА: И хоћу да викендом спава у својој соби. Овде.
ДАНИЦА: Сваки други...
ОЛГА (Прекине је.): Сваки. И сваки пут кад пожели, има 

да спава овде. Је л’ то јасно? (Ћуте. Јасно је.) Добро. 
Ако си одлучила... Ја те нећу спречити.

ДАНИЦА: Али мислиш да је то лоша идеја...
ОЛГА: Да, мислим да овде има дом. (Ћуте.)
ДАНИЦА: Живим између Бебе и Ксеније као да се ни-

сам ни десила... Зашто, мама, сви заслужују твоју 
несебичну љубав осим мене?

ОЛГА: Ово сада... то што сам пристала на ову лудо-
рију има да схватиш као чин највеће љубави, је л’ 
ти јасно?

ДАНИЦА: Кажи ми онда, хоћу да чујем.
ОЛГА: Шта?
ДАНИЦА: Да ме волиш.
ОЛГА: Не понашај се као дете!
ДАНИЦА (Устаје од стола, иде ка својим стварима.): 

Треба да се пакујем.
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7.

 (Садашњост. 

 Ксенија распрема собу, кад се из суседне просторије 
чује Олгино вриштање.)

ОЛГИН ГЛАС: Нећууу! Вештице! Пусти ме, пусти ме! 
Ааааааа!

ДАНИЧИН ГЛАС: Мама, мораш! (Дозива.) Ксенија! (Ксе-
нија отрчи у правцу гласова.)

ОЛГИН ГЛАС: Нећу! Уротиле сте се против мене!
КСЕНИЈИН ГЛАС: Полако, Бајко, види, види што ово ле-

по мирише! (Чује се тресак, шта год да је лепо ми-
рисало сад је на поду.)

ДАНИЧИН ГЛАС: Мама! То је твоја унука! Понашај се!
ОЛГИН ГЛАС: Она?! Није она мени више ништа! Издајааа!
ДАНИЧИН ГЛАС: Мама! Хоћеш да зовем сестре?! Хоћеш 

да те седирају, је л’ то хоћеш?!
ОЛГИН ГЛАС: Нећу сестре!
ДАНИЧИН ГЛАС: Онда прекини да машеш, повредићеш се!
КСЕНИЈИН ГЛАС (Плачно.): Бајко...
ОЛГИН ГЛАС: Мрзим вас! Мрзим ваааааас!
 (Унезверена Ксенија дотрчи назад у собу. Потпуно је 

мокра. Седне на кауч да се смири.)
ДАНИЧИН ГЛАС: Још мало, још мало... (Неко време се не 

чују.) Ето! Је л’ то било толико тешко?
 (Улази преморена Даница, такође потпуно мокра. 

Даница седне крај Ксеније и стави јој руку на леђа.)
ДАНИЦА: Не дај да те погађа. Само не воли да се купа...
КСЕНИЈА (Ћути. Изненада.): Мислиш ли да се сећа? Ка-

ко је Бебу повукао вир?
ДАНИЦА: Мислим да је дементна старица која не воли 

да се купа. Прекини да тражиш узроке...
КСЕНИЈА: Није немогуће. Заборавила је зашто али фа-

кат не воли воду.
ДАНИЦА: Знаш да је Олга после тога ишла на реку сва-

ки дан, годинама?

КСЕНИЈА: Знам. Чудно.

ДАНИЦА: Често сам размишљала о теби тамо на крај 
света. Па тамо је у води вир још најмањи проблем! 
Мислила сам... Сад само још теби да се нешто деси 
па да се са Олгом заувек поздравимо...

КСЕНИЈА: Нови Зеланд је питом за ово овде...

ДАНИЦА: Јеси ли тамо имала неке цимере, неког да ти 
помогне за недајбоже?

КСЕНИЈА: Повремено.

ДАНИЦА: Момка?

КСЕНИЈА: Повремено.

ДАНИЦА: Ниси никад била усамљена?

КСЕНИЈА: Била сам усамљенија овде кад сам се свађа-
ла са Олгом. Није ми ишло у главу да то није она. 
Колико ме гризе савест што сам викала јутрос...

ДАНИЦА: У реду је викати кад си беспомоћан.

 (Даница из кухиње донесе ванглу ванилица, пружи их 
Ксенији.)

КСЕНИЈА: Опет ванилице?! Угојила сам се сто кила от-
кад сам овде... (Узима и једе. Уозбиљи се. Коначно.) 
Скроз сам шворц...

ДАНИЦА: Претпоставила сам...

КСЕНИЈА: Али нисам се зато вратила.

ДАНИЦА: Знам...

КСЕНИЈА: Данице, гледај ме! Нисам. Се. Зато. Вратила.

ДАНИЦА: Добро! Верујем ти.

КСЕНИЈА: Нисам баш овако замишљала свој живот... 
(Размишља.) Што си ме родила тако млада?

ДАНИЦА: Не знам. Чак ниси била ни грешка, надала сам 
се да ћу затруднети са било ким. Требало ми је да 
се деси нешто, било шта, да се нешто промени. Да 
имам неког свог...

КСЕНИЈА: Морамо ово (показује на колаче) појести до 
јутра, Олга не сме да једе слатко.

 (Ћуте, седе, једу.)
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8. 

 (Осамнаест година раније. Наставак сцене 6.

 Нема сцена. 

 Даница спава на стомаку на размештеном каучу. 
По поду су делимично спаковане ствари.

 Ксенија се видно узнемирена враћа кући. Плакала је. 
Сасвим тихо да не пробуди Даницу, одлази у кухињу. 
Из кухиње доноси кухињске маказе, прилази Даници.

 Плаче и сече Даничину косу.

 Даница се буди, угледа Ксенију с маказама и своју ко-
су. Вришти.

 Мрак.)

9.

 (Садашњост. Олга претура по библиотеци, нешто 
тражи. Улази Даница.)

ДАНИЦА: Шта ти треба?

 (Олга застане. Збуњено гледа Даницу.)

ОЛГА: Извините.

ДАНИЦА: Олга, јеси ли добро?

ОЛГА (Покушава да се сети, али сећања долазе у неја
сним фрагментима.): Ја сам Марина, морска пе-
на... (Узрујава се.)

ДАНИЦА: Олга, хајде седи. (Води је до кауча.)

ОЛГА: Сребро светлуца из мог имена... Моја је издаја... 
Моје је име... Марина. Ја сам...

ДАНИЦА: Шшшш, све је у реду.

ОЛГА: Ја сам непостојана морска пена. Ја...

ДАНИЦА: Шта си тражила, шта ти треба? Хоћеш свој 
роковник?

ОЛГА: Не.

ДАНИЦА (Седне крај унезверене Олге.): Знаш ли ко сам ја?

ОЛГА: Наравно да знам.

ДАНИЦА: Ко?

ОЛГА: Неко мој.

 (Улази Ксенија с кесама из радње и угледа их.)

КСЕНИЈА: Бајко? Је л’ све у реду?

ДАНИЦА: Јесте, само је мало изгубљена.

ОЛГА (Ксенији.): Дошла си!

КСЕНИЈА: Ишла сам по хлеб.

ОЛГА: Разстојање, врсте, миље, нас су разставили, 
разсадили, да бисмо били тихи ко два сирочета...

ДАНИЦА (Одговара на Ксенијин упитни поглед.): Марина.

КСЕНИЈА: Хајде да попијеш лекове пре ручка.

ОЛГА: Попила сам.

КСЕНИЈА: Ниси, ево пуна је мерица.

ОЛГА: Јесам, попила сам!

КСЕНИЈА (Губи стрпљење.): Молим те, слушај ме, ево 
ти вода, попиј. (Олга као дете склања главу даље од 
лекова.) Хајде, ја ти желим најбоље. Олга!

ДАНИЦА: Пусти је, попиће за десет минута, у чему је 
разлика? (Ксенија бесно спусти чашу и односи кесе 
у кухињу.) Охладио се ручак, стави да се подгреје.

ОЛГА (Сетила се нечег важног. Ксенији.): Књига!

КСЕНИЈА: Не.

ОЛГА: Читај ми!

ДАНИЦА: После ћемо, после ћемо то.

ОЛГА (Тихо, Даници, показује на Ксенију.): Ко је то? То 
је исто неко мој.

 (Ксенија је ово чула, приближава се.)

КСЕНИЈА: То сам ја, Бајко. Чекај! (Трчи по роковник са 
Олгиним записима, отвара страницу, пружа је Олги. 
Међутим, Олга не гледа у роковник, само се уљудно 
смеши.) Прочитај, ти си записала.

ОЛГА: Извини.
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КСЕНИЈА: Ксенија! Ја сам твоја...
ДАНИЦА (Помилује Ксенију по руци.): Пусти, мала, то 

је само фаза, проћи ће.
 (Ксенија се узрујава, расплакаће се. Олга је гледа, ис-

пружи руку ка њој.)
ОЛГА: Извини. Ја сам нешто погрешила. Немој да пла-

чеш. Ти си добра.
 (Ксенија не може да задржи сузе и излази. Олга се 

снужди, падне јој глава. Даница је обгрли. Олга спу
сти своју главу на Даничино раме.)

ДАНИЦА: Ништа страшно. Знаш ти ко је она, само не 
знаш да кажеш, је л’ тако?

ОЛГА: Да. (Усправи се. Правда се, непријатно јој је.) 
Знам и ко си ти.

ДАНИЦА: Знам да знаш.
ОЛГА: Ти си неко кога ја волим.

10.

 (Пре тридесет пет година. 

 ОЛГА (45) седи у црнини за радним столом и чита. 
ДАНИЦА (15) кува ручак који је у претходној сцени 
подгревала Ксенија.)

ДАНИЦА: Мама, хајде да једеш. (Олга не обраћа пажњу. 
Даница поставља сто, треска посуђем док то ради.) 
Ручак! Олга! (Олга прилази и седа за сто.)

ОЛГА: Нисам гладна.

ДАНИЦА: Ниси ништа јела.

ОЛГА: Нећу.

ДАНИЦА: Мама, већ пет година разболиш се на овај 
дан јер витлаш у мајичици по хладном гробљу. Хај-
де сада једи.

ОЛГА: Ниси ишла.

ДАНИЦА: Нисам, не могу више.

ОЛГА: Онда ћути. Покриј се преко главе и ћути. Није 
било хладно.

ДАНИЦА: Је л’ то сад нови разлог да ме мрзиш?

ОЛГА: Прерасти, немам енергије за то.

ДАНИЦА: Умрећеш, ако наставиш овако.

ОЛГА: Добро. Немам ни разлог да живим.

ДАНИЦА: Ја нисам довољан разлог? Мама? Мама, ја 
нисам довољан разлог?! (Олга ћути.) Е, онда умри.

 (Олгино лице је непромењено. Даница побегне из стана.)

11.

 (Садашњост. Даница и Ксенија улазе у црнини, пре-
морене се бацају на кауч. Ћуте.)

ДАНИЦА: Колико света...

КСЕНИЈА: Свака кост ме боли, немам снаге ни да бу-
дем тужна.

ДАНИЦА: Кошмар...

КСЕНИЈА (Сети се.): Сањала сам је.

ДАНИЦА: И ја. То је нормално.

КСЕНИЈА: Не, овај сан, то је било као из књиге, из Ма-
рининог писма. Сањам... Пролазим кроз дугачак 
ходник хотела. Врата се са обе стране ходника сли-
вају у једноличну шару. Улазим на последња. У со-
би је Бајка. Лежи, окреће се ка мени без емоције. 
Прилазим, грлим је и плачем. Гушим се у сузама 
јер схватам... Заборавила сам је. Заборавила сам је! 
Ко зна колико је година лежала ту. Требало је само 
да се сетим и нашла бих је. Због тога, у сну, желим 
да умрем, да ме нема. Покушавам целу да је обу
хватим рукама, сажмем, упијем. Осећам њену меку 
кожу под прстима. Осмехује ми се и то је најгоре. 
Како сам могла да је заборавим?!

 Онда сам се пробудила.
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ДАНИЦА: Гризе те савест што си отишла. И ја сам имала 
такве снове. И она је. По целе ноћи седела је будна 
да не би сањала.

КСЕНИЈА (За себе.): Марина... Морска пена.

ДАНИЦА: Урадила си све што си могла. И више него 
што би неки други.

КСЕНИЈА (Одмахује главом.): То ти је као хемијски про-
цес, као да неке бактерије и гљивице живе у мозгу 
и једу сећања. Шта ако је заборавим?! Остаће гене-
рална слика, али мале ствари... Већ сад се не сећам 
неких разговора. Кад покушам да замислим њен лик, 
увек је другачији и не личи на њене фотографије. 
Не умем да цртам, не умем да забележим, све што 
запишем само је делић истине и стога лаж, не могу 
да се сетим како су јој изгледале шаке, увек их за-
мишљам већима него што су биле... Док фиксирам 
у мислима један део њеног лика, све остало се де-
формише, Данице, већ ми измиче! Морска пена...

ДАНИЦА: Нећеш је заборавити. И не памтиш је само ти, 
јеси ли видела колико људи је дошло...

КСЕНИЈА: Да, али ја је најбоље памтим. (Угледа Даничин 
израз лица, криво јој што је то изговорила.)

ДАНИЦА: У праву си.

КСЕНИЈА (Мења тему.): Шта сад? Могу ли да останем 
овде?

ДАНИЦА: Страшно је кад човек живи са духовима, пу
сти је.

КСЕНИЈА: Преуредићу стан, не мислим да правим Бајкин 
музеј...

ДАНИЦА: Треба да живиш са другим људима, да се дру-
жиш...

КСЕНИЈА: Остани са мном. (Даница је без речи. Ћуте.) 
У праву си, нећу да живим у успоменама.

ДАНИЦА: Уосталом, ти и ја треба да направимо нове...

КСЕНИЈА (Осмехне се): Очекивања су, срећом, постављена 
ниско, наредне успомене могу да буду само боље! 
(Ћуте.) Не мислим да заувек живимо заједно само... 
Док се не упознамо.

ДАНИЦА: Шта ћу с Михајлом?

КСЕНИЈА: А, да...

 (Ћуте.)

ДАНИЦА: Мислим да је најбоље да ти узмеш своју ста-
ру собу, а ја ћу се преместити у Олгину.

 (Ксенија захвално погледа Даницу. Ћуте.)

КСЕНИЈА: Бојим се.

ДАНИЦА: И ја.

 (Даница загрли Ксенију. Ксенија јој спусти главу на 
раме.)

КРАЈ
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К омад Мине Петрић носи име цвета незаборавак 
који се зове и поточница или змијске очи. Необич-
ност имена поклапа се сa ликовима овог драмског 

текста чија је доминантнија карактеристика то што га 
неће режирати ангажовани редитељи, попут, рецимо, 
Кокана Младеновића. И није само реч о предвиђању 
него је то штоганећережиратиКоканМладеновић 
његов опис и ближе одређење.

Судбина три жене у најужем сродству, њихово 
незадовољство, немају директне везе са друштвеним 
околностима; уопште није битно где се радња деша-
ва, какво је државно уређење у коме живе, који је ре-
жим на снази, које је и какво већинско опредељење 
људи око њих.

Све о чему је овде реч, песнички говорећи, јесу 
танана осећања која нису нарочито својствена ангажо-
ваном редитељском изразу. Деликатни односи јунака и 
фино подешене међусобне зависности те условљавања 
исписани су пажљивим тоном и са осећањем мере.

Као у каквој парафрази Три сестре, и у овој дра-
ми постоје три јунакиње, но овде су то мајка, кћерка 
и унука. И овде препознајемо такозвану чеховљевску 
тескобу, унутрашњу напетост, одсуство разумевања 
између најближих; но овде као да је све проширено – 
пре свега по дубини и кроз време.

Комад Незаборавак, поточница, змијске очи прати, 
дакле, односе између три жене, али кроз визуру одра-
стања најмлађе од њих, коју ће због необичне мајчине 
природе одгајити бака, Бајка, пресудно утичући на њу.

Три жене које су живот и карактери на неко време 
раздвојили, поново се срећу у тренутку када се најста-
рија повлачи из живота у деменцију; њена кћерка, не 
нарочито успешна глумица, управо је побегла из још 
једног пропалог брака, док се најмлађа, кћерка и уну-
ка, која је увек имала подршку баке, враћа кући ниот-
куда, а понајпре из своје неуспеле верзије слободног 
живота у који је утекла пре свега од мајке.

Својом структуром драма Мине Петрић наго-
вештава додатну специфичност засновану на савре-
меном моделу приповедња и драмском поступку. Иа-
ко је у комаду реч о породичној историји, дуготрајној 
хроници распадање једне продице у којој се мушкарци, 
као и код Тапаловића, “слабо задржавају”, драма није 
реалистички одређена, него се слободно креће кроз 
време и прати основне догађаје из живота три готово 
равноправне јунакиње.

Списатељица вешто конципира дијалоге, пажљи-
во одређује значење речи и формира односе између 
јунакиња, те актерима будуће представе нуди слободу, 
ослобађа их обавеза какве подразумевају генерацијска 
ограничења, тако да комад отвара могућност да иста 
глумица игра девојчицу од дванаест година и девојку 
разочарану у живот.

Комад је, између осталог, занимљив и зато што 
је писан за три женска лика, што га препоручује за 
извођење.

Пише > Жељко Јовановић

Драматуршка белешка / Мина Петрић, “Незаборавак, поточница, змијске очи”

По дубини и низ време
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