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Н а самом крају 2022. године – године пуне 
симбола у којој је најдоминантнији женски 
принцип упорности, осећајност и плодност 

– можемо рећи да је позориште превазишло тра-
уматични период, те да је наша уметност флекси-
билношћу и истрајношћу надиграла све недаће. 
Позориште се вратило, јер поново смо сведоци 
пуних театарских дворана, успешних премије-
ра, значајних гостовања и добро организованих 
фестивала. Нисмо ни сумњали у победу над злом, 
али није било једноставно прилагодити се новој 
реалности. Најважније је да настављамо даље. 
Часопис „Сцена“, такође наставља путем који је 
добро утрт дугогодишњим уредним континуира-
ним излажењем и уређивачким интегритетом. 
Верујемо да је то на радост читалаца. Важно је 
да смо и у овој години проширили круг сарад-
ника, а верујемо да ће тако бити и у будућности. 
Верујемо, такође, да ће на радост читалаца и на-
ших позоришта бити и обнова акције „Сцена“ би-
ра најбоље представе.

Радост због наставка рада и нових броје-
ва ипак има и своју тужну страну, а то је болни 
одлазак многих колега, сарадника, пријатеља, 
и то је ненадокнадив губитак за нашу уметност. 
Сећаћемо их се вечно...

УЗ НОВИ БРОЈ
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„Сцена“ поново бира 
најбоље представе 
домаћег позоришта

У избору најбоље представе учествоваће позо-
ришни критичари, чланови Удужења позо-
ришних критичара и театролога Србије који 

се пријаве за учешће у одабиру, а у конкуренцији 
ће бити све представе изведене током календарске 
2023. године, без обзира на националну припадност 
драмских списатељица и писаца, сценску форму и 
жанр представе.

Учесници у избору ПРЕДЛОЖИЋЕ ДО ТРИ ПРЕД-
СТАВЕ које сматрају најбољим (прво место на сва-
кој критичарској листи носиће три бода, друго два, 
треће један). Критичари ће своје ставове о одабра-
ним представама аргументовати краћим текстом 
(до 600 карактера за сваку представу), а образло-
жења ће бити публиковаана у првом броју „Сцене“ 
у 2024. години.

Позивамо заинтересоване критичаре, чла-
нове Удружења позоришних критичара и театро-
лога, да пошаљу своје прилоге редакцији „Сцене“  
(casopis.scena@gmail.com) или Удружењу по-
зоришних критичара и театролога Србије  
(teatrolozi.kriticari@gmail.com) до 10. новембра 
2023. године.

Редакција „Сцене“



ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ГОРБАЊ (Владимир Иванович Горбань)

Савремени светски драматичари

Владимир Горбањ, фото: vk.com/artgorban



ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ГОРБАЊ (30. 11. 
1961. Севастопољ) руски је прозаик, 
драматург, сликар – карикатуриста. 

Члан је Савеза књижевника Русије. Драма 
„Затворска тарифа премијум класе“ побе-
дила је на Трећем међународном конкурсу 
драматургије „Badenweiler 2014“, као и на 
једном од највећих конкурса драматургије 
„Schegge d’ Аutore“ 2018.  у номинацији 
„Најбољи аутор.“

Владимир Горбањ, фото: vk.com/artgorban
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Владимир Горбањ

ЗАТВОРСКА ТАРИФА 
ПРЕМИЈУМ КЛАСЕ

Превела > Олга Маринковић

ЛИЦА:
НАРЕДНИК – НАДЗОРНИК ГРАДСКОГ ЗАТВОРА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ЛОПОВ
ПРОФЕСОР
ГЕНЕРАЛ

ТРАГИФАРСА У ДВА ЧИНА
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ПРВИ ЧИН

Сцена 1

 Подрумска просторија. Затворске ћелије, решетке, 
писаћи пулт, пар столица. Наредник са великим 
гуменим рукавицама брише решетке крпом. На но-
зи му је четка за прање пода. Наредник прави ред и 
нешто тихо певуцка. Отварају се врата и у прос-
торију улази човек у чиновничкој униформи са фас-
циклом под руком. Наредник скида рукавице, скине 
четку са ноге и исправља се у ставу „мирно“.

НАРЕДНИК: Господине градоначелниче дозволите да 
реферишем…

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Добар дан, наредниче. Вољно.

НАРЕДНИК: Дозволите да вас известим о стању…

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Желите ли да попијете, наредниче? 
Имате ли чаше?

НАРЕДНИК: Извините, нисам разумео.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: И шоље ће одговарати.

НАРЕДНИК: Господине градоначелниче, у јеку смо радног 
дана… Ја не разумем, постоје прецизне инструкције.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Постоји повод, наредниче.

НАРЕДНИК: (Вади пар шоља за чај) Схватио сам, госпо-
дине градоначелниче. Нисам будала. До мене су 
допрли неки гласови. Желим да известим да сам 
те гласове чуо случајно. Био сам принуђен.. Нашао 
сам се у току дешавања, господине градоначелни-
че. Ја све разумем.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: (сипа из чутурице у чаше). У току че-
га, наредниче? Шта бисте ви тамо разумели.

НАРЕДНИК: Сумњиви разговори на улици. Чуо сам кроз 
прозорче у петој самици. Био сам случајни сведок.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Какви то разговори?

НАРЕДНИК: Панични. Ја бих чак окарактерисао као 
подривачке.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Конкретније, наредниче.

НАРЕДНИК: Неидентификовани одвратни паничари го-
ворили су о тешким временима, кризи и рушењу 
наше велике домовине и све тако. Нисам ја буда-
ла, схватам.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Ја већ почињем да сумњам у то, на-
редниче.

НАРЕДНИК: Извините, господине градоначелниче, али 
ја сам се досетио и купио за своја лична средства 
канту машинског уља и донео алат од куће.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Зашто?

НАРЕДНИК: Да ремонтујем браве у ћелијама. Могле су 
се прстом отворити. А ето, са решеткама је велика 
невоља, ту ништа не могу да учиним. Постале су 
сасвим крхке. Рђа, влага, али ја сам у току – криза 
и тако даље.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Да попијемо, драги наредниче.

НАРЕДНИК: Господине градоначелниче, „драги наред-
ниче“ то не слути на добро? Ви ме никада нисте 
тако називали.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Имам две новости.

НАРЕДНИК: Добру и лошу?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Не, мој драги наредниче. Обе су лоше.

НАРЕДНИК: По свој прилици ја ћу да попијем.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Не заборавите, наредниче, заклиња-
ли сте се да ћете стоички подносити све тешкоће 
и лишавања.

НАРЕДНИК: Сећам се.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: У реду. Прва новост – својом наред-
бом именовао сам вас за начелника затвора.

НАРЕДНИК: Господине градоначелниче, али малочас 
сте рекли да су обе новости лоше! Ја сам добио по-
вишење?!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Да.



> 10

НАРЕДНИК: Ја сам начелник мог драгог затвора! Шта 
има лоше у томе?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: У контексту друге новости, прва не 
изгледа тако сјајно (пију).

НАРЕДНИК: Ма шта да је, за мене то више није битно, 
драги господине градоначелниче!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Ја морам да вам објавим другу но-
вост. У вези са кризом и потпуним колапсом нашег 
државног система, нама више нису неопходне ваше 
услуге. Ви сте отпуштени.

НАРЕДНИК: Али…

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Још једна веома значајна допуна, 
господине начелниче затвора. Држава, коју ја пред-
стављам даје вам добру одштету. Ево, ово! (кружи 
рукама по просторији) Нама је сада све ово непо-
требно и скупо.

НАРЕДНИК: Ја не разумем, како то, господине градо-
начелниче…

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Како смо се докотрљали до овога? Ве-
ома једноставно, господине наредниче, начелниче 
затвора. Колико имате затвореника?

НАРЕДНИК: И сами сте у току. Ниједног.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: А због чега?

НАРЕДНИК: Уз све поштовање, ја ово не треба да знам. 
Ја сам обичан наредник. Мени доводе преступни-
ка, ја га чувам, преваспитавам свим доступним ме-
тодама и то је све.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Баш због таквих непажљивих и рав-
нодушних за судбину државе као што сте ви, дого-
дила нам се ова проклета криза.

НАРЕДНИК: Господине градоначелниче, ја сам увек рев-
носно и самопрегорно испуњавао своју дужност.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Да знам, али да сте се чешће поди-
зали горе из свог подрума, били бисте у току веома 
корисних новости. Тамо се све променило.

НАРЕДНИК: Извините због моје дрскости, али куд су се 
дели сви лупежи, лопови и убице?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Охо, наредниче, да ли се добро осећа-
те? Бирајте изразе. Пазите…

НАРЕДНИК: Ако сам под отказом и не налазим се на 
извршењу, могу ваљда да имам своје мишљење?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Безусловно, али у границама доз-
вољеног.

НАРЕДНИК: Ја мислим, ако су затвори празни, значи да 
у држави нешто није у реду. Или је све веома добро, 
па и нема разлога да се неко хапси!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Јао, наредниче, у прошлим време-
нима, ја бих вас због овога… у казамат, у окове…

НАРЕДНИК: Али времена више нису таква, зар не?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Авај, уопште нису. Криза је, драги 
наредниче.

НАРЕДНИК: Не разумем. Зар су тешка времена при-
морала све преступнике да се предомисле и баце 
дођавола своје криминалне послиће!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Чему тај сарказам, наредниче? По-
знато вам је да вук нипошто неће јести мркву, дај 
му зечетину. Крваву.

НАРЕДНИК: Али ћелије су празне, господине градона-
челниче.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Зато што је криминал емигрирао, 
наредниче.

НАРЕДНИК: Е-е, не разумем баш, куда је емигрирао?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Трагом бизниса. Тамо где је боље и 
масније. Пословни људи су као пацови први побегли 
са брода који тоне. Наша земља је мала, наредниче. 
Производње нема, ни ресурса. А ако људи више не 
зарађују добро, кога ће пљачкати?

НАРЕДНИК: И шта, наше становништво сада живи у 
идеалном свету?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Не сасвим.
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НАРЕДНИК: Знао сам! Идеал није могућ! Криминал је 
као мрве у кревету. Био је, јесте и биће. Понеко је 
и остао, зар не?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: И не надајте се, наредниче. Кримина-
ла код нас више нема. Истина и код становништва 
које поштује закон појавили су се проблеми. 

НАРЕДНИК: А шта је с њима?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Емигрирали су трагом преступника.

НАРЕДНИК: Куда?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: У иностранство. У трагању за бољим 
животом.

НАРЕДНИК: Сви?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Хвала Богу, не. Само радно способни.

НАРЕДНИК: Ко је онда остао? Старци и деца?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Па, још и инвалиди и ови… патриоте.

НАРЕДНИК: Ко, ко?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Кад сам био код њих последњи пут, 
они су себе називали патриотама.

НАРЕДНИК: Јесу ли то националисти?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Не, они су први побегли. Њима је ле-
по да Домовину воле издалека, у туђини.. Тамо је 
топлије и ситије.

НАРЕДНИК: Па ко су они, патриоте?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Они су распоређени компактно, удоб-
но, у специјалним болницама. Под надзором лекара 
који су још остали. Узгред, они ће се одржати као 
патриоте још око недеље дана. Прошлог месеца они 
су били пчеле и захтевали су да једу искључиво мед. 
Невоља је са њима.

НАРЕДНИК: То је катастрофа! Бунцање. Са тим треба 
нешто учинити!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Наредниче, требало би чешће про-
водити време на свежем ваздуху. Народ је горе већ 
одавно навикао, пребродио. Све је некако спласнуло, 
смирило се. Необуздани су отпутовали. 

НАРЕДНИК: То не може да буде. И ја треба да у све то 
поверујем?!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Наредниче, баш ме брига! То је ваша 
лична ствар. Верујте, или не верујте. Ево ваше на-
редбе о оставци. Поздрављам, љубим, све најбоље! 
Готово, морем напоље. Ја сам сада тамо сам, за 
кормилом. Помоћника нема, а посла преко главе…

НАРЕДНИК: Сачекајте! Шта ја са свим тим да радим?!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: (пење се степеницама ка излазу) Ужи-
вајте! Сада је све ово ваше!

Сцена 2

 Иста просторија. Наредник пере подове. Улази гос-
подин градоначелник са новинама у руци

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Наредниче, зар сте заиста мислили да 
ја нећу сазнати? Изгледа да нисам добро познавао 
своје потчињене. Ко вам је посаветовао? Зачудили 
сте ме. Нисам очекивао. Од вас, нисам очекивао.

НАРЕДНИК: Добар дан, господине градоначелниче. Чај, 
кафу?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: У првој половини дана – само кафу.

НАРЕДНИК: Шлаг и две коцке шећера.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Да, будите љубазни.

НАРЕДНИК: (сипа кафу) Шта се догодило, господине 
градоначелниче?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Како објашњавате ово? Шта се то, 
дођавола, догађа?! Шта је то?! (Баца свежањ нови-
на на сто и пије кафу)

НАРЕДНИК: То је штампа. Новине.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Нисам слеп. Ја видим да је то штампа.

НАРЕДНИК: И шта с њом није у реду?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Престаните да се измотавате, на-
редниче. Са штампом увек нешто није у реду. Час 
претерују са лажима, час лажи недостају, али људи 
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верују! Не треба се играти ватром, наредниче! Да 
ли вам је јасно?

НАРЕДНИК: Не разумем.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Ни ја. Занима ме одакле вам финан-
сије за ово? И то, заобилазећи законску власт, то јест 
мене. Одвратно! Да ли је то ваш оглас, наредниче?

НАРЕДНИК: (чита новине) Оглас је мој. Финансирање 
– независно, из приватних извора. Све је законито, 
господине градоначелниче.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Наредниче, ја нисам будала! Дали-
ко од тога!

НАРЕДНИК: Ван сваке сумње, господине градоначелниче.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Ово је озбиљан новац, наредниче. Ја 
сам у кризи, град је у кризи, цела земља је у кризи! 
Све је у овом проклетом дефолту, до ноздрва, а ви 
нудите свима, без разлике, такве плате!

НАРЕДНИК: Можда још једну шољицу?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Нећу одбити. Узгред, што се тиче кафе. 
У граду, па и у земљи сви одавно пију растворљиву 
и јако разблажену кафу, а код вас је неко сумњиво 
изобиље, наредниче.

НАРЕДНИК: Једноставно старе залихе. Па ви знате да 
ја пијем само чај.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Дођавола с кафом! Одакле толике 
паре, наредниче?

НАРЕДНИК: Апсолутно чиста, законита средства. Ни-
каквог криминала, па ви ме познајете.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: У томе и јесте ствар, наредниче, ја вас 
исувише добро познајем. Говорите сместа! 

НАРЕДНИК: То је мој новац!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Нисам од вас очекивао толику упор-
ност, наредниче. Јесте ли добили на лотоу, или сте 
ви тајни наркобарон? Ко сте ви, наредниче?

НАРЕДНИК: То је моја плата за 30 година!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: И ја треба да поверујем да сте ви це-
лу своју плату, некуд… мачку под реп…

НАРЕДНИК: Апсолутно тачно.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: То јест, ви сте, за свoје паре…

НАРЕДНИК: Да. Ја немам породицу, немам посебно 
штетних скупих навика. Уштедео сам.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Унајмљивати по огласу у новинама 
грађанска лица за издржавање казне? Са исплатом 
новчане награде?! Јесте ли полудели?!

НАРЕДНИК: Па ово је сада моја тамница! Да ли сте за-
боравили, господине градоначелниче?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Да ли ви то озбиљно, наредниче?

НАРЕДНИК: Личим ли на шаљивџију?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Не разумем.

НАРЕДНИК: Авај, инфлација једе сву моју уштеђевину, 
сваког дана и сваког часа. 30 година службовања 
керу под реп! То је принудна мера, уверавам вас.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Па, да сте купили златан сат, јахту. 
Луксузну љубавницу. Не знам, да сте отпутовали 
некуд на одмор. Сви тако раде.

НАРЕДНИК: Понављам, ја немам таквих скупих штет-
них навика.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Прекините, наредниче. Шта ће вам 
сва та затворска лакрдија?

НАРЕДНИК: Имао сам сан. Целог живота сам желео да 
управљам тамницом.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Онда наздравље! Ево вас, ево затво-
ра, командујте колико год желите, нико вам неће 
сметати. Макар и да играте фудбал овде!

НАРЕДНИК: С ким? Овде нема никога. Ћелије су праз-
не! Тамница је затворена!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: А шта бисте ви хтели? Такво је вре-
ме, наредниче. Па ви сте у току последњих догађаја.

НАРЕДНИК: Знам, сада је свако за себе. Нико неће по-
моћи, зар не?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Држите се, наредниче.
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НАРЕДНИК: Не. Сматрајте ово за моју прву скупу и штет-
ну навику. Ја ћу да командујем квалитетним затво-
ром! Нека и не буде дуго, нека је и за мој рачун!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Бунило. Тотално бунило. Наравно, 
то је ваша лична ствар и ја очито нећу моћи да вас 
одвратим од ове необичне авантуре.

НАРЕДНИК: Не, нећете моћи. Господине градоначел-
ниче, дозволите да вас упитам. А шта ће вама то?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Ви сте угледни грађанин нашег града. 
Ја сам градоначелник нашег града, обавезан сам.

НАРЕДНИК: Досадно вам је и нема те шта да радите?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Нека је и тако! Видим да ни вама није 
весело. Чему се ви надате, наредниче? Ко ће се, ако 
је здравог разума, одазвати на толико екстраваган-
тан оглас? То је нереално.

НАРЕДНИК: Мени се не жури. Професија ми је таква.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Примећујем да тамо напољу нема 
никога. Па, готово никога. Сами старци и ненор-
мални. Узалуд сте се трошили на оглас у штампи.

 Отварају се врата и улази генерал. Генерал је са 
сабљом и ешарпом, окићен медаљама и ордењем. На 
прсима велики двоглед.

ГЕНЕРАЛ: Здрави били! Сви мирно! Где је начелник за-
твора?

НАРЕДНИК: Господине генерале, за време вашег одсу-
ства…

ГРАДОНАЧЕЛНИК: … није нам недостајало ваше при-
суство.

НАРЕДНИК: Господине градоначелниче, имајте пошто-
вања, пред вама је – генерал.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Можете мислити, генерал!

НАРЕДНИК: Ви ми сметате. Немојте да заборавите да 
је ово приватна територија. Ја сам овде начелник!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Ваш затвор се налази на територији 
града, а у граду сам начелник – ја!

ГЕНЕРАЛ: Прекините!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Шта то ви командујете? Наредни-
че, он нема пуномоћје, наша армија је одавно рас-
пуштена по кућама.

ГЕНЕРАЛ: (градоначелнику) Не видим ваша одликовања. 
Где сте служили?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Ја сам градоначелник.

ГЕНЕРАЛ: Грађански?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Да, ако вам се тако допада.

ГЕНЕРАЛ: Не интересује ме.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: У ком смислу?

ГЕНЕРАЛ: Не волим неодређености. Ако човек нема 
еполете или друга одликовања, ја не знам како с 
њим да комуницирам. То је нарушавање суборди-
нација и устава.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: На мени је службена униформа, уос-
талом.

ГЕНЕРАЛ: Видим. Где је остало? Где су траке? Где су на-
граде, дођавола?! Униформа се тек тако не облачи. 
Да ли сте ви официр, или шта сте?!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Ја сам – службено лице!

ГЕНЕРАЛ: Не видим. Покажите ваше документе.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Горе су, у мом кабинету.

ГЕНЕРАЛ: Па идите по њих. СлободАН.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Простак!

ГЕНЕРАЛ: Сматраћемо да ово нисам чуо. Где је начел-
ник затвора?

НАРЕДНИК: Ја сам! Овде! То сам ја!

ГЕНЕРАЛ: Одлично, наредниче. Вољно! Ја долазим по 
огласу.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: (одлази) Знао сам. Наредниче, не 
закључавајте врата, сада ће психички болесници и 
пробисвети да навале.

НАРЕДНИК: Господине генерале, ваше превасходство, 
то није могуће, па ви сте генерал!
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ГЕНЕРАЛ: Остав, наредниче! Па ви имате еполете, какво 
је то неповерење према старијем по чину?

НАРЕДНИК: Крив сам!

ГЕНЕРАЛ: Тачно. Да ли је овде код вас, наредниче, хра-
на пристојна? Допунско следовање, за посебно за-
служна лица, предвиђено? Упозоравам, ја гласно 
хрчем. Заглавио ми се метак у носу. После доручка 
потребно ми је место за стројеву припрему. Биће 
довољно ово предворје. Пола сата марширам, па 
сам бодар целог дана. Никаква гимнастика није 
потребна. Има ли питања?

НАРЕДНИК: Да. То јест, тачно тако!

ГЕНЕРАЛ: Постављајте.

НАРЕДНИК: Јесте ли правилно прочитали мој оглас у 
новинама?

ГЕНЕРАЛ: Немојте да сумњате. Учили су нас да читамо.

НАРЕДНИК: Господине генерале, мени треба затвореник 
за издржавање казне. За новчану награду.

ГЕНЕРАЛ: Одговор је позитиван. Тако, наредниче, у ва-
шој наредби…

НАРЕДНИК: … огласу.

ГЕНЕРАЛ: Суштина је иста. Ви нисте назначили висину 
новчане исплате…

НАРЕДНИК: … награде.

ГЕНЕРАЛ: Исти ђаво! Колико процењујете ратног ге-
нерала?

НАРЕДНИК: Господине генерале. Уз све моје поштовање и 
одушевљење…две и по хиљаде, господине генерале…

ГЕНЕРАЛ: Та-ако, отприлике два сандука патрона и де-
сет граната…

НАРЕДНИК: Опростите, господине генерале, мој буџет 
је веома скроман.

ГЕНЕРАЛ: Наредниче, ми нисмо пијачне продавачице. 
Слажем се.

НАРЕДНИК: Господине генерале, седите молим. Мо-
рам да покренем поступак. Имате ли службену ле-
гитимацију?

ГЕНЕРАЛ: Наравно.

НАРЕДНИК: Могу ли да је видим?

ГЕНЕРАЛ: Наравно ДА не – то је војна тајна! Моја до-
кумента су у сефу.

НАРЕДНИК: Али ја морам да вас некако региструјем.

ГЕНЕРАЛ: То није проблем. Сваки војник и официр има 
тетоважу на грудима са редним бројем и војним 
звањем. (генерал раскопчава шињел и обнажује пр-
са. На генераловим прсима је велики број тетоважа).

НАРЕДНИК: Опростите, ја не видим овде ваше прези-
ме и име.

ГЕНЕРАЛ: То је непотребна информација. За време рат-
них операција то би сметало. 

НАРЕДНИК: Да тако и запишем, генерал 01?

ГЕНЕРАЛ: Тачно.

НАРЕДНИК: Господине генерале, ваша жена се зове 
Марта?

ГЕНЕРАЛ: Откуд вам то, ја нисам жењен.

НАРЕДНИК: Али овде код вас је име Марта, лобања са 
костима. Заувек вољена.

ГЕНЕРАЛ: Не, Марта је моја омиљена хаубица. 250 ка-
либар. Лепотица!

НАРЕДНИК: То је неоспорно. Господине генерале, до-
пустите да вам понудим на избор списак кривичних 
дела и одговарајући члан кривичног закона.

ГЕНЕРАЛ: (чита списак) Занимљиво… не одговара… то 
је срамотно… ово уопште није разумљиво…

НАРЕДНИК: Немојте да журите, лепо промислите.

ГЕНЕРАЛ: Не може тако, наредниче. Ако се много ми-
сли, нема времена за победе. Имам искуства. Ос-
таћу на овоме.
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НАРЕДНИК: Одличан избор, господине генерале. Оружа-
ни метеж, освајање власти. Доживотна или стрељање! 
Честитам.

ГЕНЕРАЛ: Хвала. Целог живота сврбеле су ме руке, али 
никад није било времена.. Једна војна кампања за 
другом, по целом свету. Чак нисам никад узимао 
отпуст.

НАРЕДНИК: Желим да вас упозорим, мој буџет неће ду-
го трајати. Не рачунајте на доживотну.

ГЕНЕРАЛ: Шта то говорите, наредниче и на томе хвала. 
Молим да одредите моје место дислокације.

НАРЕДНИК: Господине генерале, ви сте први клијент. 
Бирајте ћелију која год вам се допада.

ГЕНЕРАЛ: Узећу ено ону са великим радијатором. Имам 
радикулитис због ровова.

НАРЕДНИК: За вас све што желите!

 Отварају се улазна врата, улеће човек са великом ку-
тијом у рукама. Он закључава све браве на вратима 
и подупире их четком за рибање подова.

ЛОПОВ: Поздрав свима! Јесте ли ви давали оглас? Или 
ви? (окреће се генералу)

НАРЕДНИК: Ја сам.

ЛОПОВ: Одлично, онда долазим код вас, шефе. Има ли 
још места? Да нисам закаснио? Треба ли аванс?

НАРЕДНИК: Поштовани, хајде да кренемо редом. Ко сте 
ви? За почетак реците ваше име и презиме.

ЛОПОВ: Оу-оу-оу, начелниче, чему толика непотребна 
информација?

НАРЕДНИК: Није могуће да останете инкогнито, морам 
да вас региструјем.

ЛОПОВ: Па, рецимо, ја сам обичан бизнисмен, могло би 
се рећи – банкар. Обрћем се… у свету новца. Моје 
презиме… Уосталом, зовите ме како желите.

ГЕНЕРАЛ: Клизав тип, наредниче. Ја бих га за почетак 
поставио уза зид.

НАРЕДНИК: Нема потребе, господине генерале. Ја знам 
ко је он. Обичан лопов-џепарош. Намиришем их 
на километар.

ЛОПОВ: Вређаш, господине начелниче, ја сам поштени, 
безазлени психолог. Ништа не узимам без питања. 
Нека ме Бог убије! Моји клијенти ми добровољно 
дају своје активе.

ГЕНЕРАЛ: Лопови! Такве треба одмах у затвор! На хлеб 
и воду! И без новчане исплате.

ЛОПОВ: Није било команде за наклапање, татице! Видим 
да сте и ви овде по огласу, идите онда и заузмите 
место, сагласно купљеним улазницама. 

ГЕНЕРАЛ: Самлећу те! Штене!

НАРЕДНИК: Господине генерале, па ви сте официр. Уз-
држите се. (обраћа се лопову)

 Прођите, седите. Сада ћемо да обавимо формално-
сти.

ЛОПОВ: Да ли је то заиста истина, начелниче? Није не-
ка шала? Овде се може одседети за лову?

НАРЕДНИК: За почетак, моје звање је – наредник. То 
није шала и ја дајем могућност за пристојну зара-
ду. Слободних места још има.

ЛОПОВ: Фантастично! И колико сад стаје место овде?

НАРЕДНИК: За ваше квалификације, могу да понудим 
две хиљаде и три оброка.

ЛОПОВ: Недељно?

НАРЕДНИК: Месечно. Можда сте приметили да је у 
земљи криза.

ЛОПОВ: Знам, али некако је премало…

НАРЕДНИК: Али зато без пореза на доходак и осталих 
намета.

ЛОПОВ: Обожавам такве речи. И место вам је мирно. (у 
страну) Браве су крхке, решетке – ђубре…

НАРЕДНИК: Хоћемо ли да обавимо формалности?

ЛОПОВ: Само напред, ово је напросто бања!
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НАРЕДНИК: Ово је затвор. Казнени објекат. Јасно?

ЛОПОВ: Нема галаме, начелниче. Затвор је супер! Јед-
но питање. А овоме старкељи са великим шиљком 
на појасу, колико је зарачунато?

НАРЕДНИК: Он је генерал. Заслужан човек. Више пута 
је био рањен у биткама. Он ће добијати 2500.

ЛОПОВ: Времена су сада тешка за све. Криза све изједна-
чује.

НАРЕДНИК: Као прво, господин генерал је дошао пре 
вас. Друго, ево списка параграфа и ценовник. Би-
рајте од оног што је остало.

ЛОПОВ: У реду, наредниче, све сам схватио. Старци и 
деца напред. Шта је ту остало после дедице?

ГЕНЕРАЛ: Наредниче, закључајте моју сабљу у сеф, јер 
ћу иначе овог створа нафиловати ситним коцки-
цама. (Наредник закључава оружје у метални сеф)

ЛОПОВ: Слушајте, војно лице, доста дерњаве!

ГЕНЕРАЛ: Ја сам генерал! Имам награде и статус!

ЛОПОВ: А шта сте ту заборавили са својим посебним 
статусом?

ГЕНЕРАЛ: Не тиче вас се! Имам сложене околности.

ЛОПОВ: Немојте да ме засмејавате, ваше околности су 
нацртане на прсима. Судећи по количини скупоце-
ног метала на униформи са вама су се само на тај 
начин обрачунавали.

ГЕНЕРАЛ: Од прве плате први метак је твој!

ЛОПОВ: До њега још треба доживети, старче.

НАРЕДНИК: Господине генерале. Узмите комплет радне 
одеће и прођите, молим вас, у своју ћелију. 

ГЕНЕРАЛ: Наредниче, имам једно безначајно питање. 
Молим допуштење да нашијем на затворску робу 
ознаке одликовања.

НАРЕДНИК: Чему такве компликације, господине гене-
рале? Овде то није неопходно.

ГЕНЕРАЛ: Знам. Једноставно ја лоше спавам и губим 
апетит без своје идентификације.

НАРЕДНИК: Овде се то не ради.

ГЕНЕРАЛ: Наредниче…

НАРЕДНИК: За вас могу да направим изузетак.

ЛОПОВ: Господине начелниче! Наредниче! А може ли 
за мене ово? Готово да је по мом профилу. (наред-
ник посматра показану тачку у списку)

НАРЕДНИК: Пљачка посебно великих размера?

ЛОПОВ: Дивне речи… обожавам!

НАРЕДНИК: Изволите. Све што је на списку, доступно је. 

 Неко куца на врата.

НАРЕДНИК: Тренутак! Отварам! (наредник отвара браве 
и резе. Кроз отворена врата загледа човек са великим 
наочарима и актен ташном)

ПРОФЕСОР: Добар дан, господо. Можете ли ми рећи, да 
ли овде затварају преступнике?

ЛОПОВ: Закаснили сте, поштовани, овде не затварају 
преступнике, овде их купују.

ПРОФЕСОР: Али овде пише… (дохвати из ташне нови-
не)… хитно су потребни преступници.

НАРЕДНИК: Тачно. Прођите, поштовани.

ПРОФЕСОР: Захваљујем. Дозволите да се представим. 
Доктор микробиологије, почасни члан академије… 
извините, први пут ми је.

НАРЕДНИК: Не узнемиравајте се. Немате против ако 
вас зовем – професор?

ПРОФЕСОР: Због чега?

НАРЕДНИК: Тако је једноставније.

ПРОФЕСОР: Схватам, анонимност, инкогнито, тајна ис-
траге.

НАРЕДНИК: Не, само моји клијенти су категорички про-
тив идентификације личности.

ПРОФЕСОР: А како да се ја вама обраћам?

НАРЕДНИК: Наредник. Начелник затвора.

ПРОФЕСОР: Господине наредниче, ја заправо не знам, 
нисам уверен имам ли шансе? Могу ли да седнем 
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код вас? То јест, да се придружим… узмем учешће… 
Извините, запетљао сам се.

НАРЕДНИК: Не узнемиравајте се, професоре, то је ствар 
навике. Треба некад почети. Молим, сместите се.

ПРОФЕСОР: Најпокорније захваљујем.

ЛОПОВ: Овај ботаничар ће нам покварити цело издр-
жавање казне.

ГЕНЕРАЛ: Крхки регрут. Код мене су такви на првој бор-
беној линији цркавали као муве. Слабић!

НАРЕДНИК: Професоре, ево листе. Бирајте. Имајте у 
виду, ове две тачке су већ заузете.

ПРОФЕСОР: Господине наредниче, биће ми потребна 
консултација са вама. 

НАРЕДНИК: На услузи сам вам.

ПРОФЕСОР: Ја сам сада у стешњеној финансијској си-
туацији. Веома ми је потребно да изаберем нешто 
скупље и у вези с тим имам питање. Морам ли да 
поседујем неопходно искуство у наведеним пара-
графима казненог закона?

НАРЕДНИК: Ма не, довољно је само знати о саставу 
преступа, бар приближно. Остало је моја брига. Ово 
све је обухваћено уговором.

ПРОФЕСОР: Видите ли, ја нисам упознат ни са једним, 
овде наведеним чланом. Ја немам никаквог иску-
ства нити криминалних способности.

НАРЕДНИК: Професоре, то није компликовано. Обрати-
те пажњу, ево доброг члана – подмићивање службе-
ног лица. Подмитљивост је широко распрострањена 
код нашег становништва. Препоручујем.

ПРОФЕСОР: Авај, ја никада нисам имао никакве везе с 
тим. Извините.

НАРЕДНИК: Ја не говорим о вашим контактима са подми-
тљивцима. Ваљда сте их сретали у реалном животу?

ПРОФЕСОР: Нисам имао прилике, опростите.

НАРЕДНИК: Ви сте необичан човек, професоре.

ПРОФЕСОР: Можда да једноставно одаберем који било 
члан и да прочитам казнени кодекс? Све ћу да на-
учим напамет. Имам фотографско памћење.

НАРЕДНИК: Забога, професоре, не претерујте. Не за-
боравите да можете да одаберете само један члан. 
Немам гумени буџет.

ЛОПОВ: Грађанине начелниче, кад смо већ код буџета. 
Каква је ваша кредитоспособност?

ГЕНЕРАЛ: Да, наредниче, објавите рокове спровођења 
мера.

НАРЕДНИК: Све зависи од избора пакета понуђених ус-
луга. Погледајте у вашим уговорима. Стандардни 
и премиум.

ЛОПОВ: Премиум је скупљи.

ГЕНЕРАЛ: Цена је привлачна. А шта је у том пакету, 
наредниче?

НАРЕДНИК: Самица и мучење више класе. Појачана 
исхрана. Празнични мени.

ЛОПОВ: Уздржан сам. Боље је одбубњати стандардни 
пакет без здравственог ризика. И на слободу са ло-
вом у џепу.

ГЕНЕРАЛ: И ја ћу да се уздржим. Имам стари ровов-
ски реуматизам и хладна самица је штетна за мене.

НАРЕДНИК: Господо, самица је изузетно сува и топла. 
Сјајан поглед на градски трг и парк! А тортуре на 
испитивањима нису штетније од мануалне масаже. 
Не одбијајте непромишљено.

ЛОПОВ: Знамо ми вашу масажу. Мало фали до изопа-
чености!

ГЕНЕРАЛ: Хвала наредниче, па ви знате да сам потпи-
сивао конвенцију о тортурама. Ја то не одобравам. 

НАРЕДНИК: Штета, господо, али ја не инсистирам. 
Клијентова жеља је за мене закон.

ПРОФЕСОР: Господине наредниче, одлучио сам се у вези 
избора. Ево „Издаја отаџбине и шпијунажа“.
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НАРЕДНИК: Вредан избор! Честитам, политичке затво-
ренике још никад нисам имао.

ПРОФЕСОР: И ако може, пакет премијум класе.

НАРЕДНИК: (обраћа се генералу и лопову) Ето господо, 
интелектуалац, професор, без посебне припреме 
и искуства, а не боји се некаквих предрасуда! Бра-
во, професоре!

ЛОПОВ: А наш паметњаковић је циција.

ГЕНЕРАЛ: Скоројевић. Такви као што је он су планира-
ни губици у свакој борби.

НАРЕДНИК: Пажња свима! Судећи по мојим претход-
ним предрачунима, избор под уговорима је завр-
шен. Затвореници, по ћелијама! 

 Затвореници се разилазе по ћелијама, распоређују 
личне ствари. Наредник отвара флашу шампањца 
и сипа у чаше.

НАРЕДНИК: Имам саопштење. Затвореници, постројте 
се! (затвореници, гурајући се, стају у једну колону. 
Генерал је, као и увек први) Равнајс! Вољно! Госпо-
до, допустите ми да вам честитам нови, занимљи-
ви посао! Затворско руководство, у мом лицу, жели 
вам здравље и стрпљење, а исто тако финансијску 
добробит. А сада, моли све да испију шампањац. 
(дели свима чашице са шампањцем). Ура, господо! 

ГЕНЕРАЛ: Ура! Ура! Ура! (испија наискап)

ЛОПОВ: Грађанине начелниче, ја наравно немам ништа 
против да попијем, посебно шампањац, али ме му-
чи питање, да ли сте се сада нашалили, или нам се 
једноставно ругате?

НАРЕДНИК: Од свег срца, господо. Не можете да зами-
слите како ми је мило што вас видим овде.

ЛОПОВ: А чему ми да се радујемо, начелниче? У затво-
ру смо и издржавамо казну. Затвор је прави, није 
играчка.

НАРЕДНИК: Немојте да заборавите сви су кренули на 
ово свесно и добровољно. Уз то за веома добре паре.

ЛОПОВ: Па онда, ура!
ПРОФЕСОР: Извините, да ли је обавезно пиће? Сто гра-

ма алкохола уништава два милиона нервних ћелија.
ГЕНЕРАЛ: Издахнуо, испио, викнуо „ура“. Шта није 

јасно?
ПРОФЕСОР: А смем ли само да испустим ваш дивљачки 

усклик, а да не пијем?
НАРЕДНИК: Професоре, па ово је добар шампањац, није 

некакав шпиритус.
ПРОФЕСОР: Извините, само сам хтео да прецизирам. 

Ако баш мора… (испија жмурећи)

Сцена 3

 Пред камерама маршира Генерал. Професор чита, 
лопов лежи на дашчаном лежају.

ЛОПОВ: Слушајте, војно лице! Еј! Ђаво те однео, гене-
рале!

ГЕНЕРАЛ: Стој, један, два. Вољно. У чему је ствар?
ЛОПОВ: У чизмама са мамузама! Татице, грмите као 

празна конзерва, а овде људи покушавају да се при-
преме за ручак.

ГЕНЕРАЛ: Аналогно. И ја се припремам. 
ЛОПОВ: Докле можете? Свакодневно, ево већ месец да-

на. Ви без ове буке не можете нормално да ждерете?
ГЕНЕРАЛ: Физичка оптерећења повећавају борбену спо-

собност и животни тонус.
ЛОПОВ: Обичне људе оптерећења терају у анорексију! 

Уз то професор и ја имамо нормалан апетит. Нама 
то није потребно. Је ли тако, ботаничаре? Еј, бота-
ничаре!

ПРОФЕСОР: (чита) Шта је данас за ручак, господо?
ГЕНЕРАЛ: Ето видите, професору моје вежбе не сметају.
ЛОПОВ: А ако буде овако? (одузима књигу професору) 

Еј, ботаничаре! Излази из своје књижевне коме! 
Чујеш ли ме?
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ПРОФЕСОР: Вратите ми књигу! Ја све чујем, само ја… 
Не реагујем на споредно. Извините.

ЛОПОВ: То јест тебе ништа у животу не узбуђује? А нор-
мално варење те уопште не узнемирава?

ЛОПОВ: Професоре, реците му да врати књигу.

ГЕНЕРАЛ: А сада ћу ја да вам отпевам борбену песму и 
маршираћу за добар апетит.

 Из кухиње излази наредник, он носи кецељу и салве-
ту преко руке.

НАРЕДНИК: Сви затвореници да изађу и построје се. 
Спремите се за пријем хране. (затвореници се по-
строје у врсту. Наредник одлази у кухињу из које 
искотрља сервирана колица са ручком) Господо, се-
дите, молим.

ГЕНЕРАЛ: Одлично! Пробудио ми се зверски апетит!

ЛОПОВ: Наравно, ако се трчи по затвору као луди ној!

ПРОФЕСОР: Генерале, шта је данас за ручак? (наставља 
да чита књигу)

ГЕНЕРАЛ: Свеједно ми је. Само да у храни буде неоп-
ходна количина беланчевина, масти и витамина.

ЛОПОВ: Дајте мени, молим. И винску карту.

НАРЕДНИК: Данас је као прво – крем чорба са димље-
ним лососом. Друго – свињска ребарца са кромпир 
пиреом. Салата од сира и артичоке

ЛОПОВ: А десерт?

НАРЕДНИК: Мој специјални колач од лимуна.

ЛОПОВ: Опет? Докле може?

ГЕНЕРАЛ: А мени се свиђа. У њему има много вита-
мина Ц.

ЛОПОВ: Генерале, ви уопште можете да се храните ис-
кључиво мачјом храном. У њој има свега. И вита-
мини и протеини и много осталог укусно-корисног 
смећа. Чему узалуд трошити квалитетне производе?

ПРОФЕСОР: Ја не бих саветовао коришћење мачје хране 
у исхрани. Са научне тачке гледишта…

НАРЕДНИК: Оставите празне разговоре! Свима желим 
пријатно.(професор распоређује храну испред затво-
реника. Наредник седи за истим столом с њима.)

ПРОФЕСОР: Наредниче, опет сте заборавили да ставите 
приборе за јело.

НАРЕДНИК: Уопште нисам. Ја имам одлично памћење.

ПРОФЕСОР: Али их нема.

ГЕНЕРАЛ: Којешта. Може се јести и прстима. Ето ми у 
рововима…

НАРЕДНИК: Али ми нисмо у рату ни у рововима, зар не?

ЛОПОВ: Извините, навика. (вади испод пазуха стони 
прибор)

ПРОФЕСОР: Зар не можете да се отарасите те штетне 
склоности. То је одвратно. Већ који пут!

ЛОПОВ: Па већ сам се извинио! Шта још?!

НАРЕДНИК: Прекините празне разговоре! Пријатно 
свима. 

 Сви приступају трпези.

ПРОФЕСОР: Наредниче, супа је изванредна! Изненађује-
те нас из дана у дан!

ЛОПОВ: У „Националу“ храна је много гора. Господине 
начелниче, јесте ли покушали да промените профе-
сију? На врху бисте изазвали сензацију.

ПРОФЕСОР: Неизоставно. Је ли тако, генерале?

ГЕНЕРАЛ: Одговор је потврдан. Храна је нормална, 
хранљива. Немам примедби.

НАРЕДНИК: Хвала, господо, али мени се допада моја 
професија. То је мој посао, а кулинарске вештине 
су одмор. Због душевне равнотеже.

ЛОПОВ: Уза све моје поштовање, господине начелниче, 
ви сте исто тако ненормални као и наш професор 
ботаничар. Да и не говорим о генералу. Он има оп-
равдани разлог метак у глави.

ГЕНЕРАЛ: Парче гранате.
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ЛОПОВ: Каква разлика, нафиловани сте гвожђем до 
краја.

НАРЕДНИК: Узгред, господо, уз вечеру ћу сервирати на-
девеног кунића, истина без гушчије џигерице. Теш-
ка су времена, многе ствари не могу да набавим.

ЛОПОВ: То није проблем. (одлази у своју ћелију и узима 
испод кревета ону кутију са којом је дошао у затвор) 
Ево, господине начелниче, мој скромни допринос. 
Нека „жртвовања“ од болећивих грађана.

НАРЕДНИК: (загледа у кутију) Па ту је читаво благо! Да 
ли то сигурно није украдено?

ЛОПОВ: Господине начелниче, да је горе био бар неко 
од кога би се могло бар нешто одузети, ја не бих до-
шао код вас у најам.

НАРЕДНИК: Логично. Хвала. Једите, господо, а ја идем 
да донесем десерт. (одлази са кутијом у кухињу)

ПРОФЕСОР: (обраћа се лопову) Извините, да којим слу-
чајем немате микроскоп? Бар онај најмањи?

ЛОПОВ: Код себе немам, али за 500 новчаница, до јутра 
ће бити. Само ми нацртајте како он изгледа и из-
бројте парице.

ГЕНЕРАЛ: Одакле ћете га узети? Ово је режимски објекат.

ЛОПОВ: А шта се вас тиче, војно лице? То су моја и бо-
таничарева посла.

ГЕНЕРАЛ: Немам више цигара.

ЛОПОВ: Колико треба?

ГЕНЕРАЛ: Па, бар пет комада.

ЛОПОВ: Нема проблема. Од вас 500 новчаница.

ГЕНЕРАЛ: Исто 500?! То је пљачка!

ЛОПОВ: А достава и ризик? Напомињем ово је режим-
ски објекат. Нећемо ваљда да растужимо нашег дра-
гог господина начелника. Нека и даље мисли да је 
његов затвор тврђава.

 Генерал и професор ваде новчанице и предају их ло-
пову. Улази наредник са колачем и кафом.

НАРЕДНИК: Десерт, господо.

 У одају улази градоначелник.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Поздрављам све!

НАРЕДНИК: А-а, господине градоначелниче, придру-
жите се. Колач од лимуна, кафу?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Нећу одбити.

НАРЕДНИК: Кафа, као и обично, са две коцке шећера?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Будите љубазни.

ГЕНЕРАЛ: Овај цивилни пацов ми се не свиђа.

ЛОПОВ: Добро да смо бар стигли да поједемо ребарца, 
јер би морали да делимо.

ПРОФЕСОР: А ко је то? Шта тражи?

НАРЕДНИК: То је господин градоначелник.. Седите на 
моје место. Ево вашег колача и кафе. Градоначел-
ник једе колач и пије кафу.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Одличан колач, драги наредниче и 
кафа је изванредна.

НАРЕДНИК: Ја сам већ раније чуо од вас „драги наред-
ниче“. Не допада ми се све то. Шта још лоше доно-
сите, господине градоначелниче?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Чему одмах такво непријатељство, 
драги наредниче?

НАРЕДНИК: Ето, опет.

ГЕНЕРАЛ: Одговарати по битности! Гледати у очи!

ЛОПОВ: Доста ждрања нашег колача!

ПРОФЕСОР: У чему је ствар?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Обично животно питање. Навратио 
сам због комуналних исплата. За осветљење, за во-
ду. Грејање је јако поскупело. 

НАРЕДНИК: Месец је тек почео. А за претходни месец 
је све исплаћено.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Времена су тешка. Инфлација, треба 
плаћати унапред.

НАРЕДНИК: Колико?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: А колико имате?
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ЛОПОВ: Невероватно, а мене су за тако нешто назива-
ли одвратним пљачкашем.

ГЕНЕРАЛ: Наредниче, дајте ми моју сабљу, ја ћу измр-
вити овог канцеларијског пацова.

НАРЕДНИК: Господине градоначелниче, не схватам, да 
ли се шалите?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Где сам ја, а где су шале? Ја сам на 
извршењу.

ЛОПОВ: Господине начелниче, сигуран сам да он жели 
да присвоји ваш затвор.

НАРЕДНИК: У чему је ствар, господине градоначелни-
че? Желите да ме упропастите?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Чему оволика драматика, драги наред-
ниче? Платите рачуне, па се играјте ту на здравље.

НАРЕДНИК: Чудне су вам тарифе. Шта значи, дајте све 
што имате?

ПРОФЕСОР: Наредниче, ја нисам велики познавалац за-
кона, али овакве тарифе су -нонсенс. По мом миш-
љењу то је обична пљачка.

НАРЕДНИК: Драги господине градоначелниче, потру-
дите се да објасните овај, како се каже, нонсенс.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: А шта бисте ви желели?! Таква су 
времена дошла, драги наредниче. Ја с тим немам 
никакве везе, све је то криза.

НАРЕДНИК: То је бунцање! Ви фактички отимате моје 
власништво! Па то је банални рекет.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Платите по новој тарифи или се чис-
тите одавде!

НАРЕДНИК: Али ја немам толико новца!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Мене то не узбуђује! Ево моје нове 
наредбе о анулирању свих ранијих наредби. То је 
сада мој затвор!

ЧИН 2

Сцена 4

 Иста затворска просторија. Генерал стоји пред ог-
ледалом у предворју и поздравља самог себе, професор, 
окружен књигама, гледа кроз микроскоп, лопов пуши 
цигару и прелистава неки часопис. У централној ће-
лији, у оковима и затворској одећи седи градоначел-
ник.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Све ћу да вас уништим! Иструнуће-
те иза решетака!

ЛОПОВ: Генерале, дошапнућете ми где се налазимо?

ГЕНЕРАЛ: Ми смо у затвору. 

ЛОПОВ: Чујеш ли човече, ми смо већ иза решетака. Има 
ли других предлога?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Мораћете сместа да ме ослободите!

ЛОПОВ: Због чега?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Ја сам ваш градоначелник. Ја сам ва-
ша законска власт.

ЛОПОВ: Нисам убеђен. Ја за тебе нисам гласао.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Ви немате права да ме ту држите! То 
је преступ! За све ћете да одговарате! За све!

ЛОПОВ: Професоре, опишите разлог затворенику.

ПРОФЕСОР: Ви сте задржани и ухапшени под стражом за 
лоповлук, уцену и покушај присвајања туђег влас-
ништва. По целокупној оптужби вама припада… 
(Професор листа велики зборник закона) 

ГЕНЕРАЛ: Стрељање. Поставите пацова уза зид.

ЛОПОВ: Слушајте, а мени се свиђа. Професоре, а ви 
одобравате?

ПРОФЕСОР: То је помало радикално. Можда би вредело 
размотрити друге варијанте?

ЛОПОВ: И ја сумњам, ипак толико крви, неред. Треба по-
сле спремати. Мука је то. Можда треба обесити гада?



> 22

ГЕНЕРАЛ: Ако се пуцањ изведе чисто и под правилним 
углом… (циља)

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Да ли се ви то ругате? Позовите на-
редника! Психопате! Лудаци! Наредниче! Наред-
ниче! (Улази наредник)

НАРЕДНИК: Какви су то крици? Молим вас, господо, 
сви у ћелије.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Наредниче, чините велику грешку! 
Неће вам то тек тако проћи! Мене ће тражити, а 
кад ме нађу…

НАРЕДНИК: Ко?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Обавезни су да ме траже! Ја сам зва-
нично лице, ја сам при извршењу, ја сам власт.

НАРЕДНИК: Господине градоначелниче, послушао сам 
ваш савет и попео се горе, у цивилизацију. Не бих 
да вас жалостим, али тамо власти нема. Никакве. И 
ваше одсуство тамо нико није ни приметио. У ме-
рији никог нема. Саобраћај стоји, половина продав-
ница је затворена, на улицама су само пси скитни-
це. Ни полицајаца, ни настојника. Улице су пусте. 
Па ко ће да вас тражи, господине градоначелниче?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Господине наредниче, начелниче, мо-
жемо ли да се договоримо? Па, дошло је међу нама 
до малог неспоразума. Коме се не дешава? Криза, 
живци пропали. Па не знамо се само годину дана. 
А нове тарифе једноставно заборавите. Можете да 
плаћате за све као за једнособни стан! И никаква 
предплата.

НАРЕДНИК: То је тачно, одавно се познајемо. Толико 
сте ми крви попили, да се чудим како се нисте за-
грцнули!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Наредниче, драги господине начел-
ниче, па ја сам искључиво службено… ништа лично. 
Такав је ред, па ви то знате, све само по инструк-
цији. Ми можемо да се договоримо. Наредниче…

НАРЕДНИК: Ја познајем ред и инструкције. Ви сте на-
рушили закон. Посегли сте за туђим.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Чак и да је тако. Где је истрага? Где 
је суд? Где је мој адвокат, дођавола? 

НАРЕДНИК: Авај, мој драги господине градоначелниче, 
ничег од више набројаног нема. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Наредниче, „драги господине градо-
начелниче“, то не води ничем добром?

НАРЕДНИК: Авај, тако је. Ви сте починили преступ на 
мојој личној територији, а овде сам ја судија и ту-
жилац. Ви знате како се ја односим према преступу 
и казни. Закон је више од свега. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Улажем протест! Објављујем штрајк 
глађу! То је самовлашће!

ЛОПОВ: Господине начелниче, а шта је данас за вечеру? 

ГЕНЕРАЛ: Ја не бих одбио ужину. Данас сам „намарши-
рао“ зверски апетит.

ПРОФЕСОР: Наредниче, а да ли ће бити десерт после ве-
чере? Мени је веома потребна гликоза. Данас слу-
тим застој у својој дисертацији.

НАРЕДНИК: Ужине неће бити, господо, био сам у екс-
педицији напољу. Није било времена. Али, ето ве-
чера је по распореду. Данас је на менију телетина 
са ђумбиром и сувим шљивама. За десерт – колач.

ЛОПОВ: Опет са лимуном?

НАРЕДНИК: Овог пута са јабукама. Са циметом и шла-
гом. Ваш омиљени, драги господине градоначелниче.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Ја ћу ипак да гладујем. То је протест!

ГЕНЕРАЛ: Одлично! Наредниче, желео бих да поједем 
следовање ове будале. 

ЛОПОВ: Војниче, нисте овде сами. И професор и ја 
учествујемо у подели.

НАРЕДНИК: Господине градоначелниче, гладовање је 
ваше уставно право.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: То јест, ви немате ништа против? И 
ја нећу бити кажњен?

НАРЕДНИК: Па ја нисам садиста. Поготово што сте ви 
сами себе страшно казнили. Чак саосећам са вама.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК: Тренутак, наредниче, ви чак нећете 
да покушате да ме нахраните силом? Да сломите 
моју бунтовничку вољу и томе слично.

НАРЕДНИК: Хоћете искрено? Брига ме за ваше гладо-
вање. И тамо горе их је баш брига. Скандала неће 
бити. Телевизије нема, Штампа је одавно укинута. 
Ви сте у току шта се тамо догађа. Гладујте колико 
год желите. Вероватно ће остати неравнодушни са-
мо ваши суседи по ћелијама. И то не лично према 
вама, него најпре према вашем следовању. Желим 
вам среће у штрајку! (наредник одлази у кухињу)

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Наредниче! Наредниче! Господине 
начелниче, предомислио сам се. Изнервирао сам 
се, наредниче! То је била грешка! Наредниче!

ПРОФЕСОР: Прекините с дреком. Нисте сами. Не мо-
гу да се концентришем на посао. (Посматра кроз 
микроскоп)

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Баш ме брига! Брига ме за све вас! За 
вас! И за овај кретенски уређај.

ПРОФЕСОР: То је мој микроскоп.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Тренутак, а јесте ли уверени да је 
он ваш?

ПРОФЕСОР: Наравно, ако сам га ја купио, значи да је мој.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: То не може да буде! Ова стварчица је 
из мог кабинета и ја вам га нисам продавао. Погле-
дајте, тамо са стране је таблица са изрезбареним: 
„власништво академије наука“. То је моје.

ПРОФЕСОР: Ви сте научник? Академик?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: То је конфисковано због дугова ака-
демије за комунална плаћања.

ПРОФЕСОР: А ја сам купио овај уређај својим поштено 
зарађеним средствима.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Где? Од кога?

ПРОФЕСОР: Од мог суседа из друге ћелије. (Показује 
лопова)

ЛОПОВ: Какви проблеми, професоре? Треба ли помоћ?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Да! Одакле вама мој конфискат? То 
је моје!

 Лопов излази из своје ћелије, пуши цигару и баца дим 
градоначелнику у лице.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Цигаре, кубанске, праве. Одакле вам? 
Па то је кријумчарено, не могу се добити у граду.

ЛОПОВ: Треба знати места. Могу да понудим, за стотку 
по комаду. Хоћеш ли да узмеш?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Немогуће! То је сигурно мој конфис-
кат! Био је само на једном месту, у мом кабинету. 
Ви сте лопов!

ЛОПОВ: И како си се само досетио?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Лопужо!

ЛОПОВ: Наравно. Ја сам лопов, седим у затвору, због 
тога што крадем. То је логично. Шта даље?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Вратите! То је све моје!

ЛОПОВ: А у противном?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Све ћу да испричам нареднику. Кад 
сазна предузеће мере.

ЛОПОВ: И ухапсиће нас још једном. А затим још и још.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Лоше ћете се провести. Ја познајем 
наредника. Кад се извучем одавде, удесићу вам ве-
сели живот. Имам још којекакве полуге и средства. 
Богат сам, имам статус. Не сме се са мном тако!

ЛОПОВ: Занимљиво, изгледа да сам нешто пропустио 
у осматрању твојих апартмана. Требало би да одем 
још једном. 

 Лопов ставља рукавице и излази. Генерал маршира 
и поздравља сам себе, пролазећи поред огледала.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Еј, ботаничару. Како ти је тамо? Про-
фесоре. Еј, ало! Ма, носи се.

ПРОФЕСОР: Извините, јесте ли се мени обраћали?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Него коме? Овде смо само ми и овај 
оловни војник. Теби наравно. То јест, вама, пошто-
вани. У смислу високопоштовани.
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ПРОФЕСОР: Не бисте ли могли да одмах пређете на 
суштину вашег питања, молим вас.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Ви сте паметан човек, зар не? Ви 
схватате шта са чим иде?

ПРОФЕСОР: Ако одбацимо грубост и неетичност питања, 
могло би се и тако рећи. Ја сам доктор микробиоло-
гије. Глупост међу мојим колегама је пре нонсенс.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Нећу да се препирем са вама. Не го-
ворим о томе. Хоћете ли лепо да живите? Имам ве-
за, ја сам градоначелник! Јесте ли у току? 

ПРОФЕСОР: Нисам разумео суштину вашег питања. 
Конкретност је нејасна.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: У реду, да откријемо карте. Ослободите 
ме, одвратите генералову пажњу и даћу вам шта год 
желите. Не шалим се и не ругам. Могу да вам обез-
бедим запањујуће лепотице. Признајте, професоре 
да и ви сањате о успеху код женског пола. Видим ја.

ПРОФЕСОР: Захваљујем, не интересује ме.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Аутомобил, јахта, накит.

ПРОФЕСОР: Хвала, опет не.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Положај! Дужност најглавнијег, како 
то тамо код вас иде, у овој… науци.

ПРОФЕСОР: Ја нисам каријериста, извините. Новца 
имам, уопште, довољно. Господин наредник је при-
лично дарежљив.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Нека је проклет! Он је издајник и те-
рориста! Професоре, ви треба да имате нагон само-
одржања. На чијој сте ви страни? Безакоња?

ПРОФЕСОР: Усуђујем се да вас подсетим, господине 
градоначелниче, али ви сте прекршили све норме 
и законе, кад сте посегли за приватним иметком 
господина наредника. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Невоља је са вама, паметњаковићима. 
Имате исувише мозга који притиска мали мозак.

ПРОФЕСОР: Грубо и предвидиво.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Носи се…

ПРОФЕСОР: Немам воље да настављам с вама бесмис-
лену полемику.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: И ти си мене заморио, ботаничаре. 
Ниси човек, него крпа. 

ПРОФЕСОР: Онда се дружите са генералом. Њему је са 
малим мозгом све у реду. (окреће се са књигом пре-
ма зиду.)

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Са тим оловним кипом! Па он има 
метак у глави!

ГЕНЕРАЛ: Ја све чујем. И видим. За вашу информацију, 
у глави имам комадић гранате. Стој! Јен-два! (за-
вршава марширање) Реферишите.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Шта?

ГЕНЕРАЛ: Циљеве, задатке, средства обезбеђења, ро-
кове извршења.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Охо, па ви баш не губите време! Допада 
ми се ваша одлучност и упорност! Браво, генерале!

ГЕНЕРАЛ: Престаните да слините. Имам мало времена.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Задатак: неутралисати противника 
на територији затвора. Ослободити ме из ропства. 
Рок извршења – одмах. Без одлагања. Заробљенике 
не узимати. По завршетку операције гарантована 
новчана награда, жене, аутомобил, јахта и… нови 
орден. Велики.

ГЕНЕРАЛ: Орден, то је добро.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: И шта вас збуњује?

ГЕНЕРАЛ: Официрска част. Ваш предлог је диверзија и 
издаја, а то заслужује стрељање. У ратном времену, 
без суда и истраге.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Да ли то значи – не?

ГЕНЕРАЛ: Ја сам потписао уговор. То је равно заклетви. 
Нека је и на одређено време. Ја сам ратни официр.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Већ сам схватио, схватио сам. Идите, 
марширајте даље. Дебил.

ГЕНЕРАЛ: Бићу принуђен да реферишем о вашој заве-
ри. Нареднику.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК: Само напред!

ГЕНЕРАЛ: Штета што сад није ратно време!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Грешите. Сада је баш ратно време! 
Изгледа да не читате новине. Тамо горе су такву 
пометњу приредили! Ратују сви против свих.

ГЕНЕРАЛ: Ратне операције? С ким! Ко!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Јао-јао-јао, а нашег генерала нико 
није позвао да сабљицом маше. Јадничак.

ГЕНЕРАЛ: Безобразлук! Зашто нису реферисали?! На-
редниче! Наредниче! Узбуна!

 Улеће наредник са куварском капом и кецељом.

НАРЕДНИК: Шта се догодило? Пожар? Бекство? Побуна?

ГЕНЕРАЛ: Наредниче, малочас су ми реферисали. Док 
се ви тамо бавите колачићима, ми смо овде у рат-
ном стању. То је недопустиво, наредниче. Рат, ово 
је… рат! Разумете ли?

НАРЕДНИК: Уопште не!

ГЕНЕРАЛ: Па вама није ни потребно. Дођавола! Због че-
га ја сазнајем о ратним дејствима од обичног грађа-
нина?! Мирише на војни суд, наредниче!

НАРЕДНИК: Па ко вам је то рекао? Какав рат?

ГЕНЕРАЛ: Ено онај канцеларијски пацов. (показује на 
градоначелника)

НАРЕДНИК: Нашли сте коме да верујете. А ви, госпо-
дине градоначелниче, због хушкања и подстрека 
на буну могли бисте и самицу да зарадите. Треба 
да се смирите.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Подлац и тиранин! Не можете да 
угушите слободу речи! Отаџбина је у опасности! 
Ја нећу да ћутим!

ГЕНЕРАЛ: Наредниче, молим вас да ми дате моју сабљу 
и пустите ме у извидницу.

НАРЕДНИК: Какав рат? Каква, дођавола, извидница? 
Због чега? Ја сам данас био напољу. Куповао сам 
намирнице на пијаци и никаквих бојевих дејстава 
тамо нема. Господине генерале, ви сте уговор за 

издржавање казне. То је званични докуменат. Ви 
сте официр!

ГЕНЕРАЛ: А шта је са отаџбином? Она је у опасности, 
или није?

 Улази лопов са великим завежљајем у рукама.

ЛОПОВ: Све је у реду, војно лице. Опасност је прошла, 
Заузели су нас без иједног пуцња. Рат је завршен.

ГЕНЕРАЛ: Како?

ЛОПОВ: Никад није ни почео.

НАРЕДНИК: Због чега сте самовољно напустили затвор-
ску територију? То је недопустиво! Имамо уговор! 
Нико не улази и не излази без моје писане дозволе!

ЛОПОВ: Знам ја то, начелниче. Ја сам као метак, та-
мо-овамо. Искључиво по потреби, по лекове. 

НАРЕДНИК: Какве лекове? За кога?

ЛОПОВ: За генерала. Гледајте како га је спљоштило. (ге-
нерал седи на поду)

НАРЕДНИК: Дајте генералу нешто да попије. Њему није 
добро. Воде!

ЛОПОВ: Има доброг вискија. Двадесетогодишњи.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Виски? Некако сумњиво личи на мој?

ЛОПОВ: Трофејни и по закону ратног времена, већ није 
ваш. (Лопов даје флашу генералу. Генерал пије.)

НАРЕДНИК: Попећу се горе и све ћу да дознам. Нико 
да се не покреће и не напушта своју ћелију. Да ли 
је свима јасно?

ЛОПОВ: Не треба, начелниче. Ја сам у току и одмах ћу 
све да испричам. (Из своје ћелије излази Професор.)

ПРОФЕСОР: Веома занимљиво, никад нисам био очеви-
дац војне експанзије.

ЛОПОВ: Не, тамо нико не болује. Сви су живи и здрави, 
чак нема ни рањених.

ПРОФЕСОР: Имао сам у виду сасвим нешто друго.

НАРЕДНИК: Престаните, професоре, збуњујете га.
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ГЕНЕРАЛ: Реферишите брже. Има ли тенкова на ули-
цама? Да ли је уведен полицијски час? Не, прво ре-
ците ко нас је… победио?

ЛОПОВ: Нико. Наши војници су обукли противничке 
униформе и млитаво пљачкају. Ја сам једва стигао 
да уграбим нешто мало из залиха нашег бившег 
градоначелника.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Ја сам легитимна власт! Зашто – би-
вшег? Мене нико није суспендовао! 

ЛОПОВ: Али они тамо то не знају.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Наредниче, пустите ме одмах! Морам 
за волан! Морам тамо све да рашчистим.

НАРЕДНИК: Ма сачекајте ви! У вашој ствари још није за-
вршена истрага. (обраћа се лопову) Реците, а због че-
га су наши војници у страним војним униформама?

ГЕНЕРАЛ: Можда сте ви нешто побркали? Да ли су то 
тачно наши?

ЛОПОВ: Тачније не би могло. Њихов пуковник је из-
губио војну тајну на покеру са мном. Наши су се 
добровољно прикључили противничкој армији и… 
победили са њом. 

ГЕНЕРАЛ: Кога?

НАРЕДНИК: Испада, сами себе.

ПРОФЕСОР: Технички, они су сателити свог противни-
ка. Ту нема ни трага од победе. 

ЛОПОВ: Не, не, они су тачно славили победу. Још су до-
били и ордење. Овакво. (вади из џепа).

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Па то је мој орден! Из мог сефа!

ЛОПОВ: Опет не. Ја сам га поштено добио на покеру. 
Од пуковника. Па, скоро поштено. 

НАРЕДНИК: Шта да радимо, господине генерале? Си-
туација је компликована.

ГЕНЕРАЛ: Предлажем да се не истурамо. Да се упозна-
мо са ситуацијом и донесемо одлуку после вече-
ре. Богами, господо боље се размишља када си сит. 

 

Сцена 5 

 Вечера је завршена. Затвореници седе за столом 
заједно са наредником. Генерал и лопов пале цигаре, 
остали пију кафу.

НАРЕДНИК: Господо, да ли неко жели још комадић ко-
лача?

ГЕНЕРАЛ: Хвала, наредниче, ја већ не могу ни да уздах-
нем. Није ми добро. Морао сам чак да раскопчам 
панталоне. После ручка се осећам страшно.

НАРЕДНИК: Имате проблеме са варењем? Да ли сам 
претерао са зачинима?

ГЕНЕРАЛ: Не, наредниче, мој желудац лако вари живог 
пацова, без последица. Од ваше изванредне хране 
почели су да ме муче кошмари. Почињем озбиљно 
да бринем за своју бојну способност. Ако неприја-
тељ изненада нападне, а ја сам ван строја због мес-
ног умака и пите од јабука...

ЛОПОВ: Придружујем се генералу, изванредна вечера, 
господине начелниче. Пошто сам пацифиста, бри-
га ме за служење у армији, рат и, опростите за вас, 
генерале, и ја се двоумим поводом још једног ко-
мада колача.

ПРОФЕСОР: Господо, можда да дамо остатак колача гос-
подину градоначелнику? Мени је чак некако нелагод-
но због своје ситости. А он је тамо сам, иза решетке.

НАРЕДНИК: Не узнемиравајте се, професоре, ја сам за 
њега сервирао посебан послужавник. Узгред, треба 
ми добровољац да му однесе вечеру.

ПРОФЕСОР: Теоретски, ја бих могао, али ме још увек бо-
ли рука. Господин градоначелник има веома оштре 
зубе…и непријатан задах из уста.

ГЕНЕРАЛ: Добро је што смо га везали кад смо га вукли у 
самицу. Уме добро да се рита. Јарац! Ја бих пошао, 
наредниче, није ми тешко, али да не лажем, нећу! 
Уз то, на мом распореду је – поподневни одмор.
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ЛОПОВ: У реду, не кукумавчите, дајте послужавник, ја 
ћу однети.(узима послужавник)

НАРЕДНИК: Ако се појаве проблеми, зовите у помоћ, 
немојте да се стидите. Имајте у виду да је госпо-
дин градоначелник искусан интригант и зна како 
да стекне симпатије за себе. 

ГЕНЕРАЛ: Којешта. Ови кабинетски пацови могу да 
изазову само жаљење и рефлекс повраћања. Запу-
шите уши ватом да не чујете његове одвратне ва-
паје и готово. 

ЛОПОВ: О чему ви то? Имам добар имунитет. (одлази)

НАРЕДНИК: Мене брине ова анархија горе. У оваквом 
хаосу нашег градоначелника може нико и да се не 
сети, али ће нас раније или касније да открију.

ГЕНЕРАЛ: Слажем се, наредниче, то је само питање 
времена. Предлажем да припремимо и проради-
мо линију одбране.

НАРЕДНИК: Господине генерале, па нисмо ми на првој 
борбеној линији. Ово је обичан затвор и признајем, 
у веома јадном стању. Мојих снага и средстава јед-
ва стиже за храну.

ПРОФЕСОР: А како је што се тиче војног лукавства. То 
је јефтино и ефикасно.

ГЕНЕРАЛ: Војно лукавство треба примењивати кад ви-
ше нема муниције. Наредниче, да се код вас није 
негде затурило пар сандука граната или бар мит-
раљез? (послужавник пада и лупа)

ЛОПОВ: Ах ти скоте! Гаде! (улеће у просторију)

ПРОФЕСОР: Ипак вас је ујео?

НАРЕДНИК: Шта се десило?

ЛОПОВ: Господине начелниче, овај скот је побегао. 

ГЕНЕРАЛ: Требало га је одмах поставити уза зид! Гово-
рио сам вам, наредниче.

ЛОПОВ: Решетке су савијене, самица је празна.

ПРОФЕСОР: Интересантно, по спољашњим обележји-
ма. Господин градоначелник није производио ути-
сак супермена.

НАРЕДНИК: Наш градоначелник није супермен, он је 
подлац и крадљивац државне имовине. Хиљаду пу-
та сам му реферисао о јадном стању затвора. Он је 
знао да су решетке наскроз иструлиле. Чак су их и 
мишеви гризли.

ГЕНЕРАЛ: Наредниче, на вашем месту потражио бих 
гранате.

НАРЕДНИК: Оставите, генерале, какве гранате. Одакле. 
Професоре шта сте ви то говорили о војном лукав-
ству?

ПРОФЕСОР: Некада, да би онемогућили испите, моји 
студенти су закачили на врата сале објаву: „Пажња, 
дизентерија! Просторија је у санитетској обради“.

НАРЕДНИК: Занимљиво, али није страшно. Дечији вртић.

ГЕНЕРАЛ: Хм, а мени се допада. Браво професоре! 
Ово би могло да одигра. Реците, наредниче, шта је 
најстрашније у рату?

НАРЕДНИК: Погибија.

ГЕНЕРАЛ: Не, то је војничка обавеза. Учили су нас то-
ме. Концентришите се.

НАРЕДНИК: Изгубити рат?

ГЕНЕРАЛ: Не, наредниче. Ни то није страшно, увек се 
може добити реванш.

НАРЕДНИК: А шта онда?

ГЕНЕРАЛ: Најстрашније за војника је да испадне усра-
нац. Око тебе је рат, меци, експлозије граната, а ти 
не можеш да се одлепиш од клозета. А ако те, не 
дај боже убију? Срамота!

НАРЕДНИК: Па, не знам.

ЛОПОВ: Господине начелниче, ја бих још дописао уз 
текст – сифилис и трипер. И све украсити сликама.

ПРОФЕСОР: Боље је онда написати – хеморагична гроз-
ница ебола.
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ЛОПОВ: Малограђанину је то предуго и неразумљиво 
професоре. Боље је – трипер.

НАРЕДНИК: Да станемо код дизентерије. Професоре, 
можете ли писмено да уобличите?

ПРОФЕСОР: За пет минута. Само ми дајте папир и боје.

НАРЕДНИК: Господине генерале, ви контролишете. 

ГЕНЕРАЛ: Разумем.

ЛОПОВ: А шта ја да радим?

НАРЕДНИК: Помозите ми, молим вас, да оперем судове.

Сцена 6

 За столом седе наредник и затвореници. Играју кар-
те и пију кафу.

ПРОФЕСОР: Имам флеш ројал, господо.

ЛОПОВ: Покажите рукаве, професоре. Немогуће је до-
бити три пута заредом!

ПРОФЕСОР: Ја само добро рачунам и пратим ваше ре-
акције. На испитима сам без грешке могао да одре-
дим ко од студената користи цедуљице.

ГЕНЕРАЛ: Ми нисмо на испиту, паметњаковићу, овде су 
солидни, одрасли људи. Како ти то радиш?

НАРЕДНИК: Смирите се, господо, ово је само игра.

ГЕНЕРАЛ: Како да се смирим! Изгубио сам од њега два 
десерта.

ЛОПОВ: И ја желим реванш. (лупање на врата)

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Куц-куц! Отворите, молим вас, до-
нео сам вам тоалет папира! Наредниче, предајте 
се! Опкољени сте!

 Наредник прилази вратима.

НАРЕДНИК: Господине градоначелниче, упозоравам вас 
– овде је епидемија! Све је заражено!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Знам, наредниче да блефирате! От-
ворите сместа, усранци! (Генерал, лопов и професор 

гласно јаучу и вичу: „Одлазите, овде је опасно! Боже, 
како ми је лоше!“)

НАРЕДНИК: Умиремо, немојте да нас узнемиравате!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Није убедљиво, наредниче! Војници, 
ломите врата! (лупа, тресак врата која падају. Ула-
зи господин градоначелник са гас маском. Посматра 
около и скида маску) Знао сам да блефирате! Нешто 
не видим самртнике, наредниче. За болесника не 
изгледате рђаво. О, сладите се кафом? Бар да сте 
таблете расули по поду, због убедљивости. 

НАРЕДНИК: Упали сте на приватну територију. То је 
преступ.

ЛОПОВ: Упад са обијањем од 10 до 15. Са конфиска-
цијом. Честитам, господине градоначелниче, мало-
час сте попунили редове преступника нашег града. 
И стигли сте тако успешно, баш на адресу. Желите 
да одаберете самицу ?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Ћут! Нисам вас ништа питао!

ПРОФЕСОР: Смем да приметим да ви, као представник 
власти, морате првенствено да поштујете закон, а 
не да га безочно нарушавате.

ГЕНЕРАЛ: Послушајте, како се оно…? Ви се незакони-
то налазите на режимском објекту! Још само корак 
и ми ћемо примењивати оружје. Сагласно уставу.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Јао, ал сте ме уплашили! Ви немате 
ватрено оружје. Сам сам га узео и продао прошле 
године.

НАРЕДНИК: Господине градоначелниче, због чега не 
можете да ме оставите на миру? Сами сте ми дали 
ову просторију за личну употребу. И што није ма-
ло важно, из разлога њене апсолутне сувишности за 
државу и за вас лично. Шта вам још треба?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Наредниче, ви ми се допадате, заиста. 
Кувате одличну кафу. Ништа лично, само бизнис. 
Ситуација је измењена, ја с ти немам ништа. Нисте 
против ако све подробно испричам уз шољицу кафе?
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НАРЕДНИК: Зар имам избора? Професоре, будите љу-
базни, донесите још једну шољу. (Сви седају за сто. 
Професор доноси шољу са тацном, сипа кафу градо-
начелнику.)

ЛОПОВ: И онда?

ГЕНЕРАЛ: Реферишите, чему оклевање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Велика пометња горе завршена је. 
Све је отекло где треба, смирило се. Али појавила 
се једна нијанса: нашли су се они који нису задо-
вољни прерасподелом светских залиха деликатеса. 

НАРЕДНИК: Опростите, не видим везе са мојим затвором.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Стрпљења, драги наредниче. Ја већ 
прилазим суштини.

НАРЕДНИК: Дођавола, опет „драги наредниче“! То већ 
постаје досадно! 

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Мораћете да се навикавате. Па ето, 
сазревао је следећи глобални конфликт. Свих са 
свима. И било је преко потребно решавање спорних 
питања. При чему брзо и пожељно на миран начин.

ЛОПОВ: Ближе теми.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Због ублажавања напетости и агресије 
у друштву, паметни људи, у мојој личности, за вео-
ма скроман проценат понудили су генијални про-
грам „ уклони непријатеља“. Прилагодљив систем 
попуста, бонуси, доступне цене и ваши проблеми су 
решени! Ево, упознајте се са прајс-листом. (Ставља 
на сто документа)

ПРОФЕСОР: Нека бесмислица.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Зашто, друштво је ово прихватило са 
ентузијазмом и одобравањем. Све је цивилизовано 
и у законским оквирима.

ЛОПОВ: Извалити улазна врата да би поделио са нама 
ову новост. Браво!

НАРЕДНИК: Господине градоначелниче, ви желите да 
ми упутите предлог о сарадњи? Да није исувише 
наметљиво, а?

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Ма, није, драги наредниче. Па ви ме 
бар знате, каква сарадња? Ја? Са вама?! Ма носите 
се одавде дођавола! Имате један сат за припрему! 
Ово је сада тачно мој затвор, а напољу је моје ново 
обезбеђење. Изгубили сте.

ГЕНЕРАЛ: Ово је преврат! Узимање власти! Издаја!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Можете то називати како год желите, 
мене то не узнемирава.

НАРЕДНИК: Господине градоначелниче, али како ћу ја… 
ви, па ви сте сами… 30 година беспрекорне служ-
бе… па зашто ви…

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Наредниче, драги мој наредниче, то 
је само бизнис. Гледајте, ја имам већ две фасцикле 
пријава и оне и даље стижу. Ето, неко је платио 5 
година строгог режима свом бизнис партнеру. Ено 
неком се допала суседна парцела са великим вишње-
вим воћњаком. Дванаест година, између осталог, са 
конфискацијом! А неки особењак уплатио је дожи-
вотно за своју вољену ташту. Ово је једноставно ђа-
воља серија Клондајк. Опростите наредниче, мени 
је јако, јако потребан ваш затвор.

НАРЕДНИК: Не остављате ми избор. Ја могу сместа да 
извршим преступ и да, на пример, заврнем вашу од-
вратну шију. Нека ме после и затворе, али ћу свакако 
остати овде. У овом затвору. У свом драгом затвору.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Принуђен сам да вас ожалостим, на-
редниче. У најбољем случају, истераће вас из земље. 
Иако је вероватноћа оваквог сценарија сумњи-
ва. Превоз, карте, пратња. Једноставно ће да вас 
стрељају на месту. На вашем затвору ништа се не 
може зарадити, а новим властима такви трошкови 
нису потребни. Ви сте терет. Овде је сваки лежај 
скупљи од злата. Ви стварно немате избора, наред-
ниче. Склањајте се док још има времена.

ГЕНЕРАЛ: Наредниче, изгледа да је битка изгубљена. Од-
ступите, прегрупишите се, уштедите снаге, ресур-
се, па ћете видети. Шанса за реванш увек постоји.



> 30

ЛОПОВ: Да, господине начелниче, карте нису легле 
очекивано. У рукаву ниједног адута. Маните се ове 
рупе, ви увек можете да добијете место главног ку-
вара у којем желите ресторану. Бићете при новцу 
и сити.

ПРОФЕСОР: Мени је веома жао, господине наредниче. 
Ја сам простудирао целу затворску библиотеку, го-
милу закона и аката. У датој ситуацији сваки закон 
одступа пред грубом оружаном силом. Дивљаштво, 
наравно, али, авај.

НАРЕДНИК: Господо, молим све да прикупе личне ст-
вари и построје се за исплату припадајуће награде. 
(Сви се разилазе по ћелијама) 

ГРАДОНАЧЕЛНИК: А ја имам поклон за вас, наредниче.

НАРЕДНИК: Снаћи ћу се некако и без тога.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Не љутите се, драги мој наредниче. 
Околности су јаче од нас. Узмите орден. Заслужи-
ли сте бар нешто за 30 година беспрекорне службе.

НАРЕДНИК: Идите дођавола! (скупља своје покућство 
у кутију)

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Грубо. Ма да, то већ није важно. (Узи-
ма метар из џепа и почиње да мери ћелије, зидове. Из 
ћелија излазе са стварима Генерал, лопов и професор) 

НАРЕДНИК: Господо, равнајс! Мирно! Вољно. Хвала. Ево 
ваше надокнаде. (дели коверте) Овде има мало ви-
ше од суме која вам припада. То је моје извињење 
за форс-мажор. Било ми је веома пријатно да ра-
дим са вама, пријатељи.

ГЕНЕРАЛ: Наредниче, ваша дејства била су у најви-
шем степену беспрекорна. Усхићен сам! Одлучно 
изјављујем, Ваше сјајно руковођење режимским 
објектом не одговара звању. НАРЕДНИК: Од сада ја ћу 
да вам се обраћам – господине капетане. Честитам.

НАРЕДНИК: Али господине генерале, ваша пуномоћја…

ГЕНЕРАЛ: Не препирите се са старијим по звању, капе-
тане. То је наредба.

ЛОПОВ: Господине начелниче, то јест извините, госпо-
дине капетане, ево моје визит-карте. У свако вре-
ме и све што желите. А ово је лично од мене. Ци-
гаре. (пружа цигаре) Не питајте одакле, он (клима 
главом ка градоначелнику) се већ помирио са њи-
ховим губитком.

ПРОФЕСОР: Господине капетане, велико хвала. Зах-
ваљујући вама ја сам довршио своју дисертацију, 
стекао пријатеље. Необичне, посебне, али ипак, 
пријатеље. Хвала.

НАРЕДНИК: Свима најлепше хвала. Авај, опроштајног 
ручка неће бити, зато понесите са собом ваше пор-
ције пекиншке патке. (дели пакете) Господо, време 
је. На излаз са стварима, молим!

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Најзад! Већ сам помислио да ћете овде 
до увече да слините. Хајде, чистите се! Ја морам да 
се одомаћим овде, да све припремим. Брже, брже!

Сви излазе, Градоначелник остаје сам. Он распоређује 
своје ствари, избацује наредникове ствари у канту 
за отпатке. Неко га зове. Он разговара телефоном.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Корпорација „Ухапси непријатеља“. 
Да, код нас нема ограничења. Ви можете да платите 
целу поруџбину одмах, или да озаконите отплату. 
Без проблема. Иједног. Убодите прстом и унесите 
новац у касу! Уосталом, од данашњег дана ми нудимо 
још једну допунску опцију. Личне тортуре осуђеног 
у најзгодније време за вас. Препоручујем. Ја имам 
веома велику колекцију потребних инструмената. 
Нећете зажалити. (Градоначелник седа за сто, сипа 
кафу и куца на калкулатору. Нешто мери. У прос-
торију улази наредник.)

ГРАДОНАЧЕЛНИК: А-а, наредниче, заборавили сте не-
ку ситницу? Шта вам још треба? Идите лепо, не 
брукајте се.

НАРЕДНИК: Хтео сам да вам уручим копију уговора. Ле-
гализовао сам малопре у канцеларији, горе. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Какав још, дођавола, уговор? Шта сте 
још смислили? (чита папире)
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НАРЕДНИК: Ето, решио сам да учествујем у тој новој 
акцији.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Занимљиво. Желите да сместите не-
ког од својих пријатеља? Одакле толика средства, 
наредниче? Па све сте већ поделили.

НАРЕДНИК: Помогли су ми пријатељи. Направили смо 
заједнички уговор.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Лепо, и шта имате ту? (чита) О-о! Де-
сет година строгог режима и тортуре петком! Чес-
титам! Одличан избор! И ко је ваш клијент? Овде 
није попуњена рубрика са именом и презименом.

НАРЕДНИК: Допустите наливперо. (пише на два пример-
ка) Ово је за вас, драги господине градоначелниче.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: (чита) Ви немате права! Ја овде од-
лучујем ко ће да седи и колико!

То је мој затвор!

НАРЕДНИК: Наравно да је ваш. На свих десет година.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Па то сте ви звали?! Ви?!

НАРЕДНИК: Ја. Бирајте ћелију. Првом клијенту припа-
да бонус.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: То не може да буде! Идите дођавола! 
Себи руке! То је мој програм!

 Наредник одводи градоначелника у ћелију и закљу-
чава.

НАРЕДНИК: Авај, није више. Тамо, горе опет се све про-
менило. Као и увек, нашли су се предузимљивији 
људи. Ваш програм је национализован. Покрали су 
вас, господине бивши градоначелниче.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Ко? Како?! Шта се то тамо дешава?

НАРЕДНИК: Наш нови генерал-губернатор је проширио 
оквире вашег бившег програма „Ухапси неприја-
теља“. Сада је већ цела територија наше мале др-
жаве укључена у њих.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Је ли и горе затвор?

НАРЕДНИК: До саме границе. Није шала, основна став-
ка државних прихода.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Одбијам! То је самовлашће! Дођавола 
с вашим уговором! (Цепа свој примерак) 

НАРЕДНИК: Нема значаја. Ви сте исцепали копију. Код 
мене је први примерак. Све је плаћено. Честитам, 
имате тарифу премијум класе. Довиђења, драги 
господине градоначелниче. Видећемо се у петак. 
На тортури.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Наредниче, ви сте добар човек. Са-
жалите се! Па ви сте официр! Каква тортура?! По-
штедите ме.

НАРЕДНИК: Па шта вам је, нисам ја чудовиште. У петак 
ми је рођендан и позвао сам своје нове пријатеље 
да прославимо. Овамо.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: На моју тортуру?

НАРЕДНИК: На прославу мог рођендана. Платио сам 
аренду за цело вече. Имаћемо патку на пекинш-
ки начин, салату са артичокама и колач од јабука.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: И моју тортуру?!

НАРЕДНИК: У одређеном смислу.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Не разумем.

НАРЕДНИК: Ви нисте позвани на прославу.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Наредниче, станите! Наредниче, неће-
те ме ваљда оставити овде?! Наредниче!

НАРЕДНИК: Зашто, добили сте шта сте желели. Сада је 
ово све ваше.

ГРАДОНАЧЕЛНИК: Шта да радим са свим овим! Дођа-
вола!!!

НАРЕДНИК: Уживајте, сада је све ово ваше. (одлази)

ЗАВЕСА
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В ладимир Горбањ, руски драмски писац је, могло 
би се рећи, ново лице у корпусу бројних драмских 
аутора из Русије, који, захваљујући одличним пре-

водима Олге Маринковић, долази пред наше читаоце, 
а верујем ускоро и на неку од сцена српских театара. 

Комад „Затворска тарифа премијум класе“, на-
грађен је на Трећем међународном конкурсу драма-
тургије „Badenweiler 2014“ и представља занимљив 
театарски предложак с јасним универзалним катего-
ријама непроменљивости међуљудских односа. Теза 
да је довољна само мала промена околности како би 
људи показали истински карактер, очито је транспо-
нована у шкриње прошлих времена, јер људи данас не 
одустају од идеолошких опредељења, друштвене пози-
ције, егоистичних опсесија, па самим тим не мењају 
ни карактерне особине, где год да се задесе. Управо тај 
„коперникански обрат“ користи Горбањ за своје јуна-
ке – наредника, градоначелника, лопова, професора и 
генерала – који су у ствари етикете друштвеног слоја, 
начина живота, одређеног мишљења, испразног говора 
и другога, што персонификује дефинисане позиције, 
одређене (квази)ауторитетом, вештином, испразношћу,  
слабошћу...

Избор ликова/карактера наликује друштвеној иг-
ри, а таква је у одређеном смислу и конструкција дра-
ме, јер се дешава у празном затвору који, прелазећи из 
друштвеног у приватно власништво, постаје азил услед 
поремећене спољне – уобичајене, очекиване, стереоти-
пне – равнотеже. Уз ово, затвор је у подруму, у тмини 

и мемли, што симболички представља дно живота или 
пакао за одабране. У таквим околностима представници 
естаблишмента, али и опозиционари, као и негативци, 
не мењају своје навике, али се услед физичке блискости 
и личног избора, ти сукоби појачавају. Међутим, њихов 
епилог није драматичан, него апсурдан. Управо какав 
је и свет који стварају. Колоплет збивања се убрзава, а 
путовање ка епилогу показује да нема избављења из тих 
рупа које – наредника, градоначелника, лопова, профе-
сора и генерала – одређују као њихов/наш живот. У кон-
тексту с тим, Горбањ наглашава обрате – власништва, 
политичких промена, ратних претњи – који у ствари то 
нису, нити имају такву могућност. Ништа се не мења, 
а на крају игре је само нови почетак. Играмо, јер шта 
бисмо друго радили на овом свету. 

Горбањова кронструкција драме је комплексна, с 
доста обрата, те је свакако потентна за редитељско иш-
читавање и инсценацију. Такође, без обзира на каракте-
ролошку јасноћу и наизглед стеротипност ликова у ко-
маду „Затворска тарифа премијум класе“, недвосмисле-
на је комплексност и захтевност у глумачкој креацији. 

Језик драме Владимира Горбања је тачан, без на-
кита и сувишности, што се и подразумева у оваквом 
одабиру жанра – по њему трагифарсе, али свакако с до-
минантношћу на другом делу кованице, док је сценски 
простор огољен и остављен за различита домаштавања.

Због свега овога, драма „Затворска тарифа пре-
мијум класе“ заслужује да буде упризорена, као сведо-
чанство времена које не можемо надиграти.

Пише > Милош Латиновић

Драматуршка белешка: Владимир Горбањ „Затворска тарифа премијум класе“

Азил за лудило
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Н а програму 56. Битефа, одржаног у Београду, од 
23. септембра до 2. октобра, публика је у глав-
ном, такмичарском, програму имала прилике 

да види девет уметнички интригантних представа из 
Француске, Енглеске, Немачке, Мексика, Словеније 
и Србије. Фестивал је имао слоган „Ми – јунаци рада 
свог“, који се односи на преовлађујућу тематику изаб-
раних представа – централне су биле теме рада у са-
временом друштву, проблем радничких права и пост-
пандемијског тржишта, као и рада у оквиру савреме-
них извођачких уметности. Све приказане представе 
су биле естетски или тематски подстицајне, ниједна 
продукција није била уметнички незанимљива, због 
чега се за 56. Битеф може рећи да је најуспешнији у 
последњих неколико година.

Фестивал је и ове године отворен Прологом, пред-
ставом „(Није) крај света“, у продукцији позоришта 
Шаубине из Берлина, према тексту младе енглеске 
ауторке Крис Буш, у режији Кејти Мичел, такође ен-
глеске редитељке, уважене, утицајне и склоне истра-
живачким поетикама. „(Није) крај света“ је формално 

изазовна драма, саткана од кратких фрагмената који 
се брзо смењују, постепено и мозаички откривајући 
приповест чија је протагонисткиња научница Ана Фо-
гел, касније и добитница Нобелове награде. Имајући у 
виду тематику комада и централна питања еколошке 
одговорности, која се надовезују на главни корпус тема 
прошлог Битефа, редитељка Кејти Мичел сцену гради 
од рециклираних материјала. Кулисе су утврђене од 
раније коришћене грађе, а потребну струју за извођење 
производе бициклисти који све време врте педале на 
позорници. Ова чињеница свакако има етички значај, 
док је естетски у другом плану, и може се рећи да је то 
особеност представе у целини, којој фали редитељски 
инвентивнијих решења, која смо очекивали од Кејти 
Мичел, имајући у виду њен досадашњи рад. 

56. Битеф је свечано отворен белгијском плесном 
представом „Сваки покушај ће се завршити скршеним 
телима и сломљеним костима“ кореографа Јана Мар-
тенса, која је прштала од осећајности и естетизације, 
задовољавајући при томе и етичке вредности. Игра је 
опчињавањућа, и овде је често репетативна, али ни-

Пише > Ана Тасић

56. Битеф

Да нам живи, живи рад
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мало једнолично умарајућа. Седамнаест плесача, раз-
личитих годишта, пола, сексуалних опредељења, на-
ционалне и етничке припадности, наступају изразито 
емотивно, индивидуално или колективно, играјући 
плес отпора против кошмара наше цивилизације. Њи-
хова тела нису увек конвенционална плесачка тела, 
савршено извајана, то су често стварна тела чије ма-
не успостављају опипљивија значења, смисао просуте, 
огољене стварности, тела која намећу истину и истичу 
индивидуалност, славећи при томе хетерогеност изра-
за. Мартенсова импресивна представа се може схвати-
ти као кореографија неуништивог живота, као израз 
издржљивости у бесомучном понављању и настојањи-
ма да се савладају препреке и искушења, да се поразе 
неправде и пронађе људскост у друштву које кипи од 
наопакости. Јер, како истичу извођачи, ово је наше 
време, ми живимо сада и овде, другу прилику у овим 

телима нећемо имати, и зато нам једино преостаје 
да се управо сада и овде боримо за достојанственији  
свет.

Француска представа „Gardien Party“, према кон-
цепту и у режији Мухамеда ел Хатиба и Валери Мре-
жан, изузетно је аутентичан облик документарног позо-
ришта, чији су коаутори извођачи натуршчици, чувари 
у различитим светским музејима у Њујорку, Стокхол-
му, Паризу, Санкт Петербургу. Шест извођача наступа 
на различитим језицима, руском, корејском, енглес-
ком, шведском, француском, што битно успоставља 
веродостојност игре, поред њихове специфичне ис-
крености и неусиљеног сценског присуства које заводи  
гледаоца. 

Запажања шездесетогодишње Рускиње Маргарите 
су нарочито изазовна, и политички и комички, док је 
њен наступ најдопадљивији, јер је у наивну игру фино 
увела осећања апсурда и ироније. Маркантна је и поја-
ва отресите Швеђанке која се професионално бави и 
ватерполом, да би унела физичку динамику у миран 
живот чувара. Роберт, чувар у „Моми“, има гласно и 
енергично присуство, обучен је у црно и ауторитативан, 
и између осталог каже да савремена уметност често 
изазива подсмех и неразумевање. Он још признаје да 
воли да носи униформу јер је то начин да уђе у улогу, 
да пређе границу између приватног и професионалног 
простора. Ова запажања нас асоцирају на истраживања 
социолога Ервинга Гофмана који је такође сматрао да 
је професија вид театра у свакодневном животу. Ова 
представа дискретно намеће ту идеју, постављајући 
Гофманове глумце у стварности на уоквирени театар-
ски простор, у овом случају Историјски музеј Србије, 
показујући да цео свет заиста јесте позорница. 

Мексичка монодрама „Тихуана“ аутора и извођа-
ча Лазара Габина Родригеза такође има изазовну доку-
ментаристичку основу. У предисторији овог пројекта, 
уметник се под лажним идентитетом, Сантјага Рами-
реза, преселио у град Тихуану, изнајмио је собу у некој 
фавели и запослио се у локалној фабрици, са намером 

Из Представе Сваки покушај ће се завршити скршеним 
телима и сломљеним костима, фото: Јелена Јанковић
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да провери да ли радник у Мексику може да живи од 
дневних примања, од три и по еура. Почео је да носи 
лажне бркове, прекинуо је контакте са породицом, 
пријатељима и колегама, са циљем да истражи да ли 
његово примање може да покрије основне материјал-
не, културне и друштвене потребе главе породице, као 
и да деци обезбеди обавезно школовање, како налаже 
мексички устав. На почетку представе, особеног мул-
тимедијалног облика предавања-перформанса, Лазаро 
нас детаљно упознаје са околностима уласка у улогу 
која није његова, такође имплицитно отелотворујући 
Гофманове мисли о представљању у стварности, уве-
рење да је сам живот перформанс, процес сталне и 
непрекидне трансформације идентитета. Нарочито 
су емотивни његови увиди о болу самоће и невидљи-
вости на фабричкој траци, који проблематизују сми-
сао радничког живота, утопљеног у муке, које сами 
радници објашњавају сопственом лењошћу, прилич-
но упитном, имајући у виду да већина њих ради од 
десете године. Овај пројекат у целини има важан со-
циолошки значај због друштвено-економског експери-
мента у основи, који се завршио пре истека рока, јер 
извођач више није могао да трпи физичке и менталне  
притиске. 

Прва премијерно одиграна домаћа представа у 
такмичарском програму 56. Битефа била је „Др Ауслен-
дер (Made For Germany)“, према концепту и у режији 
Бојана Ђорђева, која такође има документаристичку 
основу, чиме се формално, али и тематски, наставља 
на представе „Gardien Party“ и „Тихуана“. Текстови су 
настали на основу интервјуа медицинских радника из 
постјугословенских држава, различитих нивоа образо-
вања и специјализација, који су отишли, или планирају 
да оду у Немачку (драматургија Мина Милошевић и 
Тања Шљивар). Радња тематизује неповољне услове 
рада у нашој земљи, дубоко утемељену негативну се-
лекцију, корупцију и непотизам, ишчашене, непрофе-
сионалне међуљудске односе, недовољну надокнаду за 
рад, друштвене предрасуде и дискриминацију, али и 

нове околности у Немачкој, прилагођавање и грађење 
другог живота. Одговарајуће изведена у простору 
амфитеатра Института за анатомију Медицинског 
факултета, игра је документаристички огољена. Гл-
умци Александар Ђинђић, Оливера Гуцонић, Жељко 
Максимовић и Драгана Варагић, свакодневно обу-
чени и готово без сценографије, вешто, психолошки 
разгранато и посвећено стварају фрагменте ликова 
који мозаички граде приповести о трагичном одли-
ву великог броја стручњака из наше земље. И у овој 
представи је надмоћна друштвено-политичка важност, 
док су естетске вредности углавном у другом плану. 
Полседица тога је већа потреба гледаоца за сценс-
ким разигравањем и размаштавањем документарне  
грађе. 

Из Представе Тихуана, фото: Јелена Јанковић
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Из Представе Кризе, фото: Јелена Јанковић
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„Свет без жена“ ауторки и извођачица Маје Пе-
левић и Олге Димтријевић је жестоко ироничан и за-
баван перформанс који се такође бави околностима 
рада, усмеравајући главну пажњу на професионалну 
присутност жена у извођачким уметностима. Ауторке 
полазе од резултата истраживања ангажованости спи-
сатељица и редитељки у београдским позориштима, 
који јасно откривају доминацију мушкараца на овим 
позицијама. Они су основа за даље разигравање про-
блематике права позоришних уметница, као и процеса 
настајања представе, могућности промена ограничења 
у професији, али и других друштвено-политичких пи-
тања. Извођачице се духовито поигравају са овим те-

мама, као и са жанровима извођачких уметности, од 
документарног до имерзивног позоришта, иронично 
преиспитујући сопствене позиције на сцени. Публи-
ка је битно укључена у извођење, конкретно и сим-
болички подстичући активизам, што ће кулминирати 
на крају, када се скоро цело гледалиште у Центру за 
културну деконтаминацију пресели на позорницу, на 
палачинке које је испекла Олга, рада да промени про-
фесију уметнице. 

Словеначка продукција „Соло“ блиско је усмере-
на на аутоиронично испитивање сопственог позориш-
ног деловања, у овом случају младе редитељке Нине 
Рајић Крањац, која је и врло вешта и прилично енер-
гична извођачица, поред три професионална глумца. 
Изведена у гломазном, пустом и по себи изражајном 
простору Луке Београд, представа која траје скоро че-
тири сата, неконвенционална је и жестока у сваком 
смислу. Игра се прво одвија на различитим простори-
ма у хали, гледаоци у деловима ходају, стоје, седе, пу-
ше, једу, пију, градећи заједнички, ритуални простор 
са извођачима који приказују радњу изграђену на до-
кументарној, аутобиографској грађи. На сцени прати-
мо одразе Нининог личног и професионалног живота, 
успехе, разочарења и трагедије, праћене интригант-
ним запажањима, о себи, друштву, али и позоришту. 
Наступ глумаца је наглашено телесан, експресиван и 
перформативан, и отворен према гледаоцима. Ауто-
биографска игра у првом делу представе врви од оп-
чињавајућих призора, мада је и ту било простора за 
њихово згушњавање, јер на тренутке делују распоја-
сано и хаотично. Други део се одвија напољу, уз слу-
жење пива, вина, паприка, пита, ћевапа и других ђа-
конија. Глумци ту изводе драмске призоре, у пратњи 
музичара, и тај део је проблематичан у целини, драма-
туршки и извођачки, и непотребно продужује предста-
ву, која би оставила снажнији утисак да је завршена у  
хали. 

„Кризе“ такође словеначког редитеља Жиге Дивја-
ка су жанровски необично дело, може се рећи кон-

Из Представе Свет без жена, фото: Игор Kоруга
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цептуални перформанс који тематизује узроке и по-
следице капитализма, те кључне одреднице нашег 
глобализованог друштва (драматургија Горан Ињац). 
На почетку, седам извођача, три жене и четири муш-
карца (Сара Дирнбек, Изток Драбик Југ, Клемен Ко-
вачич, Драга Поточњак, Катарина Стегнар, Вито Вајс 
и Грегор Зорц), један по један, долазе на једноставно 
утврђену, затворену белу сцену – кутију, наивно укра-
шену парчићима различитих стабала дрвећа. На по-
зорницу утрчавају сасвим наги, па се затим пред нама 
облаче, извлачећи одећу из брда прња на сцени, пре-
ма истом ритму. Потом започињу физички изузетно 
захтевну, бескрајну, мучну трку у месту, са гомилом 
кеса и кутија у рукама, потребним и непотребним ст-
варима. Како трка одмиче, актери су све измрцваре-
нији, постепено испуштају кесе препуне небитних ст-
вари, што се може разумети као симболички одраз ос-
лобађања од вишка. За време трке, слушамо снимље-
ни глас наратора на енглеском језику, који у једном 
бајковитом и такође наивном, идиличном (иронич-
ном) тону, говори о историји цивилизације, почеци-
ма индустријализације, развоју капитализма и посте-
пеном раслојавању које ствара несрећна друштва, ду-
боко анксиозна због неправедног устројства. Те речи 
граде детаљно мисаоно ткиво игре, односно контекст 
(узалудности) маратона. „Кризе“ су несвакидашње из-
ражајан протест против дубоко укорењене потрошач-
ке логике, и разјареног капитализма који поништава  
живот.

Радња последње изведене представе „Љубав“, 
према тексту и у режији енглеског аутора Алексан-
дера Зелдина, одвија се у неком свратишту, азилу за 
друштвене изгнанике, који не желе ту да буду, сањају 
о нормализацији живота и помоћи државе. Предста-
ва је одиграна у гломазној и пустој хали Луке Бео-
град, простору који има снажну изражајност по себи, 
и као такав је битно утицао на доживљај игре у цели-
ни. Сценски простор дели једна енглеска породица, са 
двоје деце и трећем на путу, затим старија госпођа и 

њен неснађени старатељ, и двоје избеглих људи, жена 
и мушкарац из Судана и Сирије, сви људи ишибани 
системом. Зелдинова спретна режија је натуралис-
тичка, сцена веродостојно огледа стварност, чији су 
филмски пандан дела Мајка Лија или Кена Лоуча. Гл-
умци доследно реалистички, психолошки детаљно, на 
тренутке заиста потресно обликују суморну стварност, 
и највећа вредност представе је управо њихова игра. 
Представи недостаје извесне динамике, увођења дру-
гих слојева значења, алтернативних могућности, по-
етске или идејне надградње ових неспорно упечатљи-
вих призора самоће и заробљености у недосањаним  
животима.

Из Представе Соло, фото: Нада Жганк
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Н ајпре о ономе што прво пада у очи, дакле о насло-
ву зајечарског театарског фестивала. Већ и нази-
вом манифестације – Међународни позоришни 

фестивал „Дани Зорана Радмиловића“ Зајечар – ор-
ганизатори јасно стављају до знања да она има интер-
национални карактер. Премда су званично трајали од 
17. до 24. октобра, практично су започети недељу дана 
раније, петим издањем Фестивала малих позоришних 
форми (од 11. до 15. октобра), што је град на Тимоку 
претворило у својеврсни театарски фестивалски цен-
тар. Ако се присетимо да наведеним манифестација-
ма органски припада и Позоришни фестивал за децу 
„ЗајеЧАР“, такође у организацији Позоришта, а који је 
овог маја одржан по дванаести пут, онда постаје зао-
кружен сложени мозаик Зајечара као релевантног те-
атарског средишта, града-фестивала који својој пуб-
лици, нарочито с обзиром на актуелну финансијску 
ситуацију у Србији, нуди уистину изузетну прилику да 
види репрезентативни избор онога што нуди домаћа 
театарска продукција.

Наравно, Дани „Зорана Радмиловића“ су посвеће-
ни великом мајстору глумачког умећа („извршиоцу 
глумачких радова“, како је самоиронично, али и про-
вокативно, Радмиловић одредио однос према послу 
којим се бави), те као такви првенствено у фокусу 
имају – глуму. На тај начин затворен је круг који чи-
не Награда „Зоран Радмиловић“, додељивана за глу-
мачку бравуру на Стеријином позорју, али и признање 
„Зоранов брк“ којим жири зајечарских Дана, сваке 
фестивалске вечери, награђује најбољу глумицу или 
најбољег глумца изведене представе. Глума је отуда, 
логично, и централна тачка на основу које су форми-
рани критеријуми којима се руководи селектор заје-
чарске манифестације, али је истовремено и најшири 
алиби за евентуалне селекторске грешке или компро-
мисе. Јер добро одиграна улога заправо потенцијално 
релативизује селекторска мерила, а свакако, такође 
потенцијално, маргинализује основни критеријум – 
општи квалитет представе која се нашла у конкурен-
цији за фестивалско извођење или на фестивалском 

Пише > Александар Милосављевић

У славу Радмиловића и  
театарске разноврсности
Поводом 31. зајечарског фестивала 
који слави уметност глумачке бравуре
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програму. Уосталом, свака представа, ма каква да 
је, увек има макар једну најбоље одиграну ролу, па 
се с таквим образложењем може (потенцијално) 
наћи на манифестацији посвећеној – глуми. С дру-
ге стране, могуће лауреате „глумачке награде“, по-
готово ако она носи Радмиловићево име, ваља једи-
но тражити међу истински најбољим позоришним  
продукцијама.

*  *  *

На овогодишњи зајечарски фестивал Владимир 
Ђуричић, директор Народног позоришта Тимочке 
крајине „Зоран Радмиловић“ и Фестивала, сада у уло-
зи селектора, позвао је осам представа, али и једну за 
предфестивалко вече (Камолетијев Боинг Боинг у ре-
жији Растислава Ћопића, Никшићко позориште), док 
је најновија премијера домаћина (Кишова Електра у 
режији Оливере Викторовић) изведена на затварању 
Фесивала.

Представе које су у такмичарском делу програ-
ма понуђене публици и суду жирија могуће је, дабо-
ме условно, поделити у три групе. У првој, коју чине 
продукције којих се не би постидео било који овдашњи 
фестивал, су – хронолошким редом извођења – Што на 
поду спаваш Дарка Цијетића коју је као копродукцију 
новосадског Српског народног позоришта, загребачког 
Градског драмског казалишта „Гавела“ и сарајевског 
Народног позоришта и фестивала МЕС Сарајево, ре-
жирао Кокан Младеновић, Успаванка за Алексију Рај-
чић београдског Народног позоришта, по тексту Ђорђа 
Косића и у режији Југа Ђорђевића, те Пристанак Нине 
Рејн из Атељеа 212, режија Небојша Брадић. Свака од 
наведих представа, на себи својствен начин и у складу 
с редитељским интенцијама, заправо репрезентује не-
ке од најизраженијих репертоарских линија овдашњег 
театарског живота.

У Што на поду спаваш Кокан Младеновић још 
једном, а и овог пута – након Шиндлеровог лифта – на 
темељу сјајне прозе Дарка Цијетића зарања у страшне 
године грађанског рата који је деведесетих растурио 
Југославију, да би преиспитао границе људскости у си-
туацијама које најчешће поништавају сваку хуманост. 
Премда смо у литератури, позоришту и на филму, а на 
првом месту (барем неки од нас) у животу већ били све-
доци или чак актери оваквих преиспитивања, иако ће 
некима ова тема можда деловати „истрошено“, сурово 
и болно Цвијетићево бављење властитом и судбином 
својих најближих, чињеница да писац у представи ту-
мачи лик самога себе (Наратор), као и Младеновићев 
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редитељски поступак, чине ову представу важном, а 
овај театарски резултат у свим елементима оставља 
уметнички снажнији утисак. Сви поменути елементи 
ову представу сврставају у ред успостављања првораз-
редног театарског вокабулара који сценски делује јед-
ноставно, али заправо, својом маштовитошћу, гради 
изузетно сложену и узбудљиву структуру.

Представа Успаванка за Алексију Рајчић необична 
је и због наглашене лирике Косићевог драмског про-
седеа, и због адекватне Ђорђевићеве редитељске ре-
акције на литерарни изазов, и због инвентивне сцен-
ско-музичке форме, али и због бриљантне глумачке 
игре Вање Ејдус која је тумачила лик Алексије. По све-
му, а понајпре истраживачким поступком и небичним 
(а у ствари логичним) спојевима сценских елемената, 
ова представа припада истраживачким репертоарс-
ким токовима.

Драма Нине Рејн Пристанак бави се неким од 
данас веома актуелних тема: све лабавијим породич-
ним односима, насиљем у породици и уопште друштву, 
положајем жена, правосудном праксом која евидент-
но није у стању (или свесно не жели) да озбиљно тре-
тира све аспекте (сложених) односа у заједници која 
претендује на то да буде демократска... Списатељица, 
међутим, свим овим питањима не приступа на начин 
који би, евентуално, ову драму могао да позиционира у 
оквире булеварског позоришта. Начин на који Рејнова 
води ову узбудљиву драмску причу, анализира помену-
те аспекте функционисања савременог друштва, као и 
њен драматуршко-литерарни поступак грађења и раз-
вијања драматис персона, јасно указују на ауторкину 
амбицију да својим комадом помери границе какве под-
разумева класични репертоарски театар. Свестан свега 
овога, Небојша Брадић режира њену драму модерним 
поступком. Његове интервенције, понајпре сажимањем 
поједних сцена, једноставном сценографијом Марије 
Јевтић, само наизглед непостојећим костимима Мари-
не Меденице и исто тако дискретном музиком Зорана 
Ерића, праве динамичну представу која вешто барата 

преплитањем тема и ситуација и смешта Пристанак 
у ред најрепрезентативнијих представа овдашњег, у 
најбољем смислу те речи, булеварског театра.

На ивици исте категорије била би и представа 
Трамвај звани жеља, настала по драми Тенеси Вилијам-
са, коју је као копродукцију Београдског драмског по-
зоришта и Театра „Улисис“ из Загреба режирала Ленка 
Удовички, али је по свим елементима у њој превагнуо 
карактер класичне солидне репертоарске представе.

Остале представе, изведене ове јесени на заје-
чарском фестивалу, на програму су се нашле зато да 
би манифестацији била обезбеђена пријемчивост код 
најшире публике. 

Када у некој представи, у овом случају у мјузиклу, 
од деветнаест улога, њих чак тринаест играју гостујући 
глумци и глумице, чему још треба додати и плесни ан-
самбл и оркестар, логично се намеће питање зашто је 
нишко Народно позориште на свој репертоар ставило 
наслов Неки то воле вруће, сценску компасерију која 
подразумева перфектну глуму, изванредно певање и 
прворазредан плес, дабоме уз одличне музичаре. Ипак, 
Зајечарце овај проблем није занимао, па је нишки мју-
зикл фестивалска публика примила сјајно.

Без обзира на одјеке код гледалаца, бањалучком 
Сумњивом лицу Бранислава Нушића у режији Ивана 
Плезибата свакако није било места на фестивалу који 
носи име Зорана Радмиловића, а учешће представе 
Спортско срце Ђорђа Милосављевића у режији Мила-
на Караџића београдског Звездара театра, ваља разу-
мети као пример домаћег комерцијалног позоришта.

Није неважно нагласити и да су на богатом списку 
пратећих програма зајечарских Дана биле многоброј-
не промоције театарских издања (часопис „Развитак“, 
позоришне новине „Лудус“, два тома књиге Теаатроло-
гике Оливере Милошевић и друга издања Стеријиног 
позорја, Дневника 1994–1998 Живојина Павловића, који 
је приредила Зоја Бојић, збирка песама У мирне дане 
Драгана Бабића, монографија Хаџи Петар Божовић 
Татјане Њежић, драме Гороцвет др Миливоја Млађено-
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вића, допуњено издање Монографије Позоришта „Зоран 
Радмиловић“), пројекције филмова Позориште упркос 
свему Вање Чолић (о 75 година зајечарског театра) и 
Глумчина (о Зорану Радмиловићу), отварања изложби 
– цртежа и слика Живојина Павловића, фотографија 
и плаката Зоран Радмиловић – живот на филму Алек-
сандре Ердељановић и Ирине Кондић у продукцији 
Југословенске кинотеке, омаж Живојину Павловићу, 
извођења дуодраме Патријарх Павле – Бити човек међу 
људима и нељудима Јована Јанића, у извођењу Мила-
на Малбаше и Александра Дунића, а у режији Милана 
Руса (Српско позориште у Мађарској из Будимпеште), 
ауторски пројекат Весне Пећанац, монодрама О, какав 

диван дан, те мини-концерт Владе и Бајке и предста-
вљање књиге Да ли верујеш – песме за читање и певање 
Драгутина Балабана Бајке.

*  *  *
И тако се враћамо на сам почетак, на констата-

цију из првог пасуса овог текста, где је запажена ви-
ше но евидентна намера зајечарских позориштника да 
њихов град јавности буде представљен као релевант-
ни театарски центар. Наиме, мозаику који формирају 
фестивали позоришних представа намењених најши-
рој, најразноврснијој публици (Дани „Зорана Радми-
ловића“ и Фестивал малих позоришних форми), као и 

Из Представе Успаванка за Алексију Рајчић, фото: Маријана Јанковић
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представе за децу (Позоришни фестивал за децу „Заје-
ЧАР“) ипак недостаје адекватно профилисан програм 
која би тамошњим љубитељима театра приказао и про-
дукције које, по различитим основама, демонстрирају 
принципе истраживања.

Ваља такође имати на уму и да ова примедба не-
ма везе с евентуалним афинитетима позоришног кри-
тичара или пуком потребом да слика актуелне позо-
ришне стварности по сваку цену буде заокружена, не-
го је израз уверења да је једино афирмацијом, макар 
и веома дозираном интервенцијом – дакле позицио-
нирањем у оквире потенцијалног пратећег програма 
Дана „Зорана Радмиловића“, или на основу свесне и 
усмерене корекције селекторских критеријума – мо-
гуће постепено профилисање театарске публике. Само 
на тај начин, смелошћу која свакако неће намах до-
нети жељене резултате, али неће ни сместа нарушити 
постојеће хоризонте очекивања тамошњих гледалаца, 
могуће је постићи напредак. Наиме, приказивањем и 
представа и сценских форми које пробијају актуел-
не границе, које отварају нове просторе и испуњавају 
мисију едуковања и профилисања публике, постепено 
се утиче на формирање критеријума локалне публи-
ке – што, дабоме, има повратан утицај и на ансамбл 
и репертоар локалног позоришта, али утиче и на ре-
дефинисање атмосфере у комплетном овдашњем те-
атарском животу.

Ова констатација је провоцирана и дисбалансом 
на који указују одлуке стручног жирија, с једне стра-
не, те оцене зајечарске фестивалске публике, с друге. 
У фокусу пажње жирија била је, наиме, престава бе-
оградског Народног позоришта Успаванка за Алексију 
Рајчић, што је резултирало оправданом доделом „Зо-

рановог брка“, највећег фестиваског признања Вањи 
Ејдус, протагонисткињи која је тумачила насловну ро-
лу у овој представи, док је Успаванка добила најнижу 
оцену гледалаца Фестивала (6,89, дакле последње ме-
сто, док је прво, просечном оценом 9,91, освојио ниш-
ки мјузикл Неки то воле вруће).

Поменути раскорак између ставова стручних 
жирија и фестивалске публике, нити је необичан нити 
изненађује, а није ни проблематичан, јер први вред-
нују елементе понуђених продукција на основу својих 
(професионалних) критеријума и знања, док се пуб-
лика руководи (колективним) знањем, (дотада стече-
ним) искуствима и понајпре (властитим) емоцијама. 
Подразумева се да позоришне представе настају због 
гледалаца, а не критике, но овако драстично разми-
моилажење између ове две сфере указује на потребу 
проширења информације које ће зајечарски фестива-
ли дистрибуирати својим гледаоцима.

Можда би, за почетак, у иначе богату понуду Дана 
„Зорана Радмиловића“ или Фестивала малих позориш-
них форми било могуће (и најбезболније) увести off 
програм, дакле ван конкуренције приказати једну или 
две представе које по својим естетикама, редитељским 
поетикама или истраживачким сценским елементима 
не припадају главном току домаће театарске продук-
ције, или се барем не уклапају у доминантан хоризонт 
очекивања зајечарске публике. Можда би, наиме, ово 
могао да буде добар изазов не само за организаторе 
зајечарских фестивала него и Зајечарце; можда би 
овакве продукције анимирале тамошње гледаоце који 
би стекли прилику да виде да театар јесте бескрајно 
подручје различитости, па и слободе. И можда би ова-
кав потез био и добар почетак...
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О вогодишњи 42. „Борини позоришни дани“ одр-
жани у Врању, имали су назив „Куда плови овај 
свет?“. Разлог оваког именовања су бројна питања 

данашњице која стављају свет пред још једну историјс-
ку прекретницу. „Није на нама да нудимо готове одго-
воре, али јесте наша дужност да постављамо питања, 
отворено и без устезања, као што то одвајкада чини 
свако добро, одговорно позориште које, да се потсе-
тимо, треба да буде свест и савест времена и друштва 
у којем настаје и за које настаје. Отуда и слоган ового-
дишњег Фестивала. У времену ни рата ни мира, јасан 
и недвосмислен!“, навео је селектор фестивала Слобо-
дан Савић у образложењу селекције.

Свака од селектованих представа, својом разли-
читошћу поетике и позоришних пракси савременог те-
атра, отвара управо наведени низ важних питања која 
се тичу света и друштва у којем живимо.

О наградама на 42. „Бориним позоришним дани-
ма“, одлучивао је регионални жири у саставу: Наташа 
Поплавска, редитељка из Скопља, председница жирија, 
Биљана Кескеновић, глумица из Сомбора и Боривој 
Радаковић, писац из Загреба. Фестивал је отворен 21. 
октобра, датума који је од ове године установљен као 
званични дан позоришта „Бора Станковић“. Врањан-
ци имају двоструки разлог за прославу, јер ће од сада 

21. октобра бити и дан позоришта и датум отварања 
фестивала „Борини позоришни дани“. Такође, уста-
новљава се правило да фестивал отвара домаћа пред-
става, ван конкуренције. Ове године то је била пред-
става „Аутопутем“ по тексту и у режији Ане Ђорђевић. 
Занимљива, минималистички постављена прича о то-
ме шта се дешава иза театарских кулиса. Оно што ову 
причу чини мало другачијом јесте бављење настанком 
представа у Србији са прегршт креативних, материјал-
них и моралних криза. Како је драматуршкиња Ана 
Огризовић приметила у свом осврту, ансамбл позо-
ришта „Бора Станковић“ успева да на духовит начин 
приближи публици све проблеме током самог проце-
са, који публици иначе остаје иза завесе. У представи 
игра сигурна Радмила Ђорђевић, која се поиграва са 
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Са 42. „Бориних позоришних дана“ у Врању

Куда плови овај свет
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улогом локалне позоришне диве на заласку каријере, 
док Кристина Јањић на шармантан начин осликава ње-
ну наследницу у потрази за новим пословним изазо-
вима. Милена Стошић као хладно стамена редитељка 
и Тамара Стошић као млада и крхка глумица жељна 
игре, представљају две придошлице у уигран колек-
тив. Њих две, свака на свој начин, желе да се изборе 
за своје место у процесу. Бојан Јовановић (као Мали) 
успева да типског јунака, потрчка, обоји карактером 
који свој лук завршава са слатко-горким укусом у ус-
тима, јер је победио себе, али није успео да освоји љу-

бав. Управника тумачи Драган Живковић, као успелу 
епизоду у маниру препознатљивих скрубол комедија. 
Ненад Недељковић (Страхиња) и Марко Петричевић 
(Здравко) представљени су као два антипода глумаца 
који своје унутрашње несигурности не успевају да до-
вољно „утопе“ у чашицу. 

Представа „Ко је убио Џенис Џоплин?“ по тексту 
Тијане Грумић, у режији Соње Петровић, у извођењу 
Српског народног позоришта продрмала је и на но-
ге подигла публику препуног позоришта, због чега је 
добила награду „Радослав Радивојевић“ за најбољу 
представу по оцени публике (4,92). Ова рок опера у 
свој раскоши гласова Бојане Милановић и Соње Иса-
иловић (тумаче Џенис Џоплин) никога није оставила 
равнодушним. Самим тим одушевиле су жири који 
им је обема равноправно доделио награду „Борисав 
Станковић“ за најбољу женску улогу. Осим раскошног 
певања, игра Милановићеве и Исаиловићеве као да је 
призвала дух саме Џенис Џоплин на сцену. Потпуни 
успех ове представе крунисан је и трећом наградом 
„Борисав Станковић“ за најбољу представу у целини.

„Избирачица“ Косте Трифковића, у режији Иве 
Милошевић, у извођењу Народног позоришта/Narodnog 
kazališta/Népszínház Суботица одушевила је новим 
читањем класика какав је Трифковић. Редитељка Ива 
Милошевић одлучила је да представу зачини шармом 
маниризма и бидермајер стила, док глумце поставља 
на сцену у маниру комедије дел арте. Покрети, глас 
и начин глуме изазивају брехтијанску зачудност код 
публике. Глумци су као порцуланске лутке или бале-
рине из музичких кутија, и као такви играју друштвено 
кодификоване улоге. Успевају да од једног комада са 
тезом начине критику, пошто се нажалост, у друштве-
ним аршинима ништа није променило. Малчика у 
изванредној игри Миње Пековић добија сасвим нову 
димензију, јер се као публика на крају запитамо зашто 
би жена морала да се уда по сваку цену, ако то не жели. 
Небојша Миловановић као Штанцика, Милош Стан-
ковић као Соколовић и Игор Грекса као Тошица први 
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пут на комично-ироничан начин доносе ново читање 
и питање колико су заправо сами задовољни својим 
изборима. Чини се да је Тошица једини доследан се-
би, али по коју цену? 

„Кус петлић“ Александра Поповића, у режији 
Милана Нешковића, у извођењу Народног позоришта/
Narodnog kazališta/Népszínház Суботица припада кор-
пусу Поповићевих драма чија радња прати малог чове-
ка у ванредним, ратним и послератним околностима. 
Време представља точак који меље и окреће актере, 
те их поставља и збацује са различитих позиција које 
им историјске околности додељују. Редитељ Милан 
Нешковић нас уводи у двориште са неколико уџери-
ца у којима животаре мали људи, где деле заједнички 
нужник, чесму и пацове. Миња Пековић у улози Миље 

Бушатлије показује раскошни таленат. Сања Моравчић 
на сцену износи сигурну и снажну Сеју Батрићеву, која 
иза своје хладнокрвне појавности крије вулкан емо-
ција, програмирану шпијунку послату у свет прљавог 
капитализма. Игор Грекса као Ђакон Авакум и Срђан 
Секулић као Комнен Барјактар представљају такође 
два антипода. Авакум је прилагодљив, док је Комнен 
стамен и инатан. Димитрије Динић својим тумачењем 
Пилета копилета Пилетићевог стаје тачно између ова 
два принципа. Поповић преко Пилета доноси још је-
дан митски мотив, златни ћуп. Динић успева да на 
шеретски начин изнесе сву тежину лика који тумачи 
и трагичност ситуације у којој се Пиле нашао, због че-
га и добија награду „Борисав Станковић“ за најбољу 
мушку улогу.

Из Представе Ко је убио Џенис Џоплин?, фото: Владимир Величковић
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„Ролеркостер“ Јелене Кајго, у режији Милице 
Краљ и изведби Атељеа 212, је савремени комад о су-
кобу генерација, преплетен кроз призму политичке 
(не)коректности и савремених технологија, са неза-
обилазном темом отуђености у хладном и окрутном 
свету роботике. Све то смештено је у два сата духовите 
трагедије, како овај комад описује редитељка Милица 
Краљ. Сценографија Милице Бајић Ђуров по бојама и 
естетици амбијента личи на насловницу магазина за 
стилски намештај, а у таквом окружењу људскости не-
ма. Сви се крију иза лажних осмеха, лажне слободе, 
лажног порекла, чак и лажне етничке и верске при-
падности. Дара Џокић у улози мајке Љиљане снажном 
и шармантном игром води читаву представу, док је у 
стопу прати заводљива Катарина Марковић као Љиља-
нина кћерка Ана. Њих две, иако говоре истим језиком, 
не разумеју шта друга говори. У све то уплиће се и Ла-
на, у бравурозном тумачењу Милице Михаиловић, као 
Хрватица која Љиљани открива Анину верзију поро-
дичног порекла. Долази до замешатељства после кога 
Љиљана остаје сама са Шилом, роботом у тумачењу 
изванредног Теодора Винчића, који услед дружења са 
њом постаје све хуманоиднији и почиње да поприма 
обрисе људскости, веће него укућани од крви и меса 
које опслужује.

„Рат и мир“ Лава Николајевича Толстоја, у дра-
матизацији Федора Шилија, у режији Бориса Лијеше-
вића, у извођењу Народног позоришта у Београду, еп-
ски је конструкт смештен у салоне руског племства, са 
сведеном сценографијом која предност даје поетском 
изразу, у нади да ће опчинити публику. Приметно је 
опредељење за деконструкцију у режији Бориса Лије-
шевића, који таквом инсценацијом, публику лишава 
свих позоришних илузија, што на добар и директан на-
чин говори о безвременским темама константног тра-
гања и путовања, како спољашњег, тако и унутрашњег. 
Ликови су, као што је случај у роману, у константној 
потрази за собом, Богом, животом и његовим вреднос-
тима. Многи остају доследни себи, као на пример Елен 

коју снажно тумачи Калина Ковачевић, или Андреј у 
интригантном извођењу Данила Лончаревића. Ненад 
Маричић у улози Пјера и Теодора Драгичевић у уло-
зи Наташе Ростове међу реткима приказују потпуни 
лук и развој током представе. Најважнија епизода ове 
приче свакако је лик Наполеона у бриљантном тума-
чењу Недима Незировића. 

„Последње девојчице“ Маје Пелевић, у режији Ко-
кана Младеновића, у извођењу позоришта „Косто лањи 
Деже“ из Суботице може се дефинисати као модерна 
опера а њоме је затворен такмичарски круг фестивала. 
Са тежином теме коју носи, фабриком за производњу 
и трговину бебама у Украјини, „Последње девојчице“ 
оста виле су јак утисак на врањску публику. Не само 
због тежине теме и провоцирањем публике да реагује, 
већ због лакоће текста који својом музикалношћу ус-
пева да добаци даље од било које реплике. Стихови Пе-
левићеве нас еманципују, информишу и едукују, због 
чега је представа добила награду „Борисав Станковић“ 
за најбољу драматургију. Давид Бубош, Тимеа Филеп, 
Николета Гргић, Борис Кучов, Габор Месарош и Андреа 
Вербаш носиоци су ове изузетно захтевне опере. Нема 
индивидуалних ликова и њихових карактерних лукова, 
већина деоница су хорске, а Младеновић представу ре-
ализује сасвим кроз певање уз пратњу живог оркестра. 

Иако „Црна овца“ Виде Давидовић, у режији Сне-
жане Тришић и извођењу Краљевачког позоришта није 
била представа у такмичарском програму, нипошто није 
насумично изабрана. Својим црнохуморним проседе-
ом надовезује се и појачава утисак представа са којима 
смо се сретали у оквиру главног програма. Апсурдност 
Поштењака, у одличној игри Николе Воштинина, иде 
до тога да прераста своју хуморност и прелази у причу 
о страдању. Како сама редитељка каже: „Црна овца је 
наш покушај да схватимо како је нестала револуција, 
а љубав и човечност постале непотребне и сувишне 
вредности.“ Још је боље питање како све ове елемен-
те можемо да вратимо у друштво.
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М еђународни фестивал класике Вршачка позо-
ришна јесен једини фестивал театарске класике 
у региону, одржан је ове године по двадесет и 

девети пут. Без обзира на економске, друштвене и све 
остале околности и прилике које изискују додатне ор-
ганизационе напоре, овогодишња селекција је на пра-
ви начин пружила увид у прошлогодишњу позоришну 
продукцију, обједињујући такмичарски програм мотоом 
Сведочанство времена. Овај симболичан наслов обједи-
нио је селекцију драматурга Бранислава Недића, који 
је у такмичарски програм уврстио представе из Вршца, 
Београда, Ужица и Новог Сада. Увидом у селекцију (14 
позоришта и 17 представа) приметно је да одређена 
позоришта и даље негују и базирају свој репертоар на 
делима прозне и драмске класике, док многа, нажа-
лост, у своју продукцију нису уврстила „вечита“ дела.

Фестивал је традиционално отворен представом 
вршачког позоришта Стерија, овај пут комадом Душа-
на Ковачевића Лари Томпсон, трагедија једне младости, 
у режији Душана Петровића. Драматуршки најсложе-
нији Ковачевићев комад, који у себи обједињује ау-

торове комедиографске приступе из седамдесетих и 
осамдесетих година прошлог века, са онима које ће 
примењивати од краја деведесетих па до данас, и по-
сле више од двадесет година од своје праизведбе веома 
је актуелан и савремен. Актуелност се можда највише 
огледа у мотиву привидно живих људи, који је нашао 
место у свакој пори црнохуморне комедије. Бежећи 
од проблема,одговорности или испразности сопствене 
свакодневице, уверен да нема правде нигде на свету, 
чиме оправдава своје понашање, појединац заузима 
место испред телевизијског екрана и опчињено зури 
у светлећи прозор укључујући се у туђе, имагинарне 

Пише > Јелена Перић

Вршачка позоришна јесен, 
двадесет и девети пут
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животне приче. Редитељ вршачке представе, Душан 
Петровић, акценат ставља и на данас веома актуелно 
питање које се тиче положаја уметника у савременом 
свету, а питање које се, иако није експлицитно по-
стављено, надвија над дело јесте треба ли представе 
да се играју без обзира на све оно што се дешава изван 
театра. Људски род не учи на грешкама из прошлости, 
а требао би јер је историја јако важна, не због онога 
што је било, него зато што нам показује шта ће бити, 
само ако знамо да је пратимо. 

У комаду Ивана Сергејевича Тургењева Месец (да-
на) на селу, у извођењу Народног позоришта из Ужи-
ца, а у режији Милана Нешковића, видели смо поро-
дицу која нема егзистенцијалне, али има емотивне и 
душевне проблеме блиске данашњем човеку. Модеран 
редитељски рукопис Милана Нешковића даје врло ак-
туелно и интересантно читање класике. Уз духовит иро-
нијски отклон, ауторска екипа представе предвођена 

Нешковићем обогатила је овај комад користећи, при 
томе, модеран, уметнички релевантан позоришни израз. 

Вишеминутним громогласним аплаузом поз-
дрављена је екипа представе Нора – луткина кућа, 
Хенрика Ибзена, Народног позоришта из Београда у 
режији Татјане Мандић Ригонат. Текст који је написан 
1879. године по својој актуелности оставља утисак као 
да је настао почетком новог миленијума. Важна при-
ча о односима мушкарца и жене, као и о борби жена 
за остваривање својих права. Маестрална Нада Шар-
гин, као главна јунакиња овог комада, овековечена је 
и наградом стручог жирија за најбољу женску улогу, 
уз образложење да је овај психолошки комплексан 
лик одиграла са лакоћом и сувереношћу која се ретко 
среће у позоришту. Један од најзначајнијих Ибзенових 
текстова чекао је пуних сто година да поново буде по-
стављен на сцену српског националног театра. Реди-
тељка Татјана Мандић Ригонат својим читањем кла-
сике истиче да Нора није феминистички комад, већ 
је драма посвећена мушкарцима и женама. Нора и 
Торвалд су жртве погрешног васпитања и наметнутих 
патријархалних норми. Ибзен као реформатор драме 
пребацује тежиште са анализе друштва на анализу ли-
ка, тј. унутрашњи психолошки сукоб у Нори. У брач-
ном сукобу између Норе и Торвалда показује се дубоки 
раскол између људског тражења среће и калкулантског 
пословног смисла. Нора жели да пре свега буде при-
зната као аутономна особа, док Торвалд своју слабост 
прикрива провидном тачношћу. Нагласак је свакако 
на промени, када главна јунакиња престаје бити лут-
ка, а постаје самостална жена, индивидуа. 

Уиграни тандем, драматург Федор Шили и ре-
дитељ Борис Лијешевић, уз ангажман комплетне ау-
торске екипе представе, у драматизацији романа Лава 
Николајевича Толстоја Рат и мир успеo je да створи 
неопходне услове за одличну представу Народног по-
зоришта из Београда. Данас, када поново бесни рат у 
Европи, ова тема је веома актуелна. Акцентом на ак-
туелности класике, на савременом читању, шаље се ја-

Из Представе Лари Томпсон, трагедија једне младости, 
фото: Аександар Аврамеску
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сна порука, иста она која је требало да буде пренета и у 
моменту када је неко дело настало. Ово није само при-
ча о рату и миру, већ о вери, о нама, о души, космосу. 
Потребно је да чујемо другог, да волимо и разумемо 
другог, да више бринемо и мислимо о другом. Мир је 
најприродније човеково стање, а ми сами, својим от-
пором том миру, правимо проблеме, како личне тако 
и глобалне. Између рата и мира, кроз вођење неколико 
паралелних прича јунака овог романа, преливале су 
се сцене пуне љубави, страсти, горчине и патње. Све-
дочили смо о неком времену које је прошло, а које је 
заправо садашње.

Последње фестивалске вечери ансамбал Српског 
народног позоришта из Новог Сада оживео је на сцени 
изузетно дело Момчила Настасијевића, драму Код ве-
чите славине у режији Соње Петровић. Редитељка Пе-
тровић поверила је озбиљан задатак младој глумачкој 
екипи предвођеном њеним, већ опробаним, тандемом: 
Соња Исаиловић – Бојана Милановић (уз старијег Не-
нада Пећинара). Публика је имала прилику да ужива 

у својеврсној драмској бајци, легенди са обиљем му-
зичког репертоара (музичари на сцени: Стефан Сет-
халер, Данијел Сетхалер, Филип Грубач, Игор Сакач 
и Петар Бањац), у драми која у себи баштини натура-
листички мотив и фолклорну атмосферу Боре Станко-
вића. Закључак након одгледане представе јесте да су 
редитељка Петровић, драматуршкиње Мина Петрић и 
Николина Ђукановић и глумци Српског народног по-
зоришта, успели да реализују уверљиво и аутентично 
тумачење домаће класике. 

Сложићемо се на крају са речима Снежане Удицки, 
директорке фестивала, да за фестивал класике Врша чка 
позоришна јесен можемо рећи да је жив, јер не само да 
траје 29 година, упркос тешким искушењима, већ се 
одржава и у новом, турбулентном и изазовном време-
ну, за које бисмо искрено волели да посведочимо да је 
само једна кратка епизода која ће се брзо и завршити.

Из Представе Нора – луткина кућа, фото: Маријана Јанковић

Из Представе Рат и мир, фото: Маријана Јанковић
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Пише > Бисерка Рајчић

Тадеуш Кантор или човек који 
никада није имао времена

А вангардни уметник у најширем смислу речи, 
сликар, вајар, цртач, глумац, позоришни режи-
сер, сценограф, аутор хепенинга, теоретичар 

уметности, један од најзначајнијих реформатора по-
зоришта 20. века, Тадеуш Кантор рођен је 6. априла 
1915. године у градићу Вјелопоље Скшињске, који је 
до завршетка Првог светског рата био под аустроугар-

ском окупацијом. Налазио се у Поткарпаћу, током 19. 
века званично у Галицији, 130 километара источно од 
Кракова. С тргом у центру и двема црквама, пољском и 
јеврејском синагогом. С низом кривудавих улица, које 
су се завршавале пољем. Са скромним, приземним, 
углавном дрвеним кућама и малим двориштима. Дели-
мично с пољским, а делимично с јеврејским живљем. 
Делимично с мешаним. Канторова породица била је 
претежно јеврејска, али и мешана. Мајчина мајка Ка-
тажина Бергер-Малецка имала је полубрата Јузефа Ра-
доњевича мешанца, жупника вјелопољске католичке 
цркве. Као удовица живела је са ћерком Хеленом и ње-
ном децом, синчићем Тадеушом и ћеркицом Зофјом у 
истој кући с братом, водећи његово домаћинство. Њи-
хов отац Марјан Кантор (1884–1942), писац и сликар 
аматер, учествовао је у Првом светском рату. Међу-
тим, након завршетка рата није се вратио жени и деци 
у Вјелопоље Скшињске него се с другом женом, коју је 
упознао за време рата, населио у Шлеској. Учествовао  
је и у Другом светском рату. Као Јеврејин је страдао 

Смрт Тадеуша Кантора је симболичан 
крај XX века који је започео 
авангардама у уметности, а завршава 
се материјализмом и ратовима који 
уништавају људе и просторе на 
земљи. Због тога је уметност XX века 
разапета између две крајности – 
утопије и чисте форме
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1942. године у Аушвицу. Данас је та кућа Музеј Тадеуш 
Кантор, а на тргу се налази скулптура брата и сестре 
Кантор из детињства, чији аутор је вајар Зигмунт Пул.

У Вјелопољу Скшињском Тадеуш и његова се-
стра Зофја похађали су основну школу. Када је рођак 
жупник изненада умро морали су да напусте стан и 
град у коме су дотле живели и да се преселе у обли-
жњи већи град Тарново. У њему је Тадеуш похађао 
Гим назију „Казимјеж Брођињски“. Био је лош ученик. 
Једино су му ишли грчки, латински и цртање. Тако да 
се 1934. године једва уписао на Ликовну академију у 
Кракову, у класу професора Владислава Јароцког. Ни 

Академија му није ишла од руке све док није прешао 
на Одсек декоративног и позоришног сликарства, којим 
је руководио професор Карол Фрич, који је сарађивао 
са тадашњим краковским позориштима, пријатељевао 
с Крегом и Станиславским, усмеравао своје студенте 
у правцу тзв. тоталне, односно примењене уметности. 
Што је довело до тога да његов не најбољи студент, али 
с најнеобичнијом маштом, временом постане један од 
најоригиналнијих или „најтоталнијих“ пољских умет-
ника, како је касније сам себе у интервјуима каракте-
рисао. За шта је, поред студија код професора Фрича, 
био захвалан и „вечерњим часовима“ чувеног карика-
туристе Казимјежа Шихулског и предавањима из архи-
тектуре на краковској Политехници, која је у слободно 
време слушао. Светску славу стекао је као позори шни 
режисер. Тачније као режисер који је истицао да је 
сли кар који уместо боја користи глумце и позоришне 
реквизите. Као и да му је био сан да се његове слике 
„кре ћу“. Бавећи се тим проблемом још пре поласка у 
школу. Стога је сам након неколико првих позоришних 
представа извођених на основу драме Баладина Јуљуша 
Словацког, великог романтичарског писца, Повратка 
Одисеја Стањислава Виспјањског, представника Младе 
Пољске и драме Сипа Стањислава Игнација Виткјевича, 
авангардисте, чије драме су за време Другог светског 
рата у Кракову извођене у приватним становима: Еве 
Јуркјевич у Улици Светог Филипа 11, Еве Сједлецке 
у Постоларској 21/5 и Тадеуша Стријењског у Улици 
Грабовског 8, називајући те представе Независним по-
зориштем. У том раду су учествовали и други будући 
ликовни уметници, теоретичари и историчари умет-
ности: Тадеуш Бжозовски, Јежи Новосјелски, Казимјеж 
Микулски, Јежи Скаржињски, Мјечислав Поренбски, 
Јежи Турович...

После рата Кантор завршава курс сценографије 
у позоришном студију конструктивистичког сликара 
Анџеја Пронашка. Године 1946. учествује и лично на 
Међународној изложби савремене уметности у па-
риском Musée d’Art Moderne. Овај боравак у Паризу 

Тадеуш Кантор, Краков, 1967, фото: Војцех Плевински
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је допринео да почне да ствара у знаку европске мо-
дерне уметности. То је у Пољској трајало кратко. Со-
цреализам званично бива уведен 1949. Кантор се, на-
равно, не предаје па је 1955. године, у знак протеста, 
излагао на „Изложби 9 сликара“ у краковском Дому 
ликовних уметника. Након ње је оснивана Краковска 
група II, која се надовезивала на међуратну авангар-
дистичку Краковску групу. Њени чланови су у почетку 
били: Тадеуш Бжозовски, Марија Јарема, Адам Мар-
чињски, Јадвига Мазјарска, Казимјеж Микулски, Је-
жи Новосјелски, Ерна Розенштајн, Јежи Скаржињски, 
Јонаш Стерн. Као отворени противници соцреализма 
били су позивани да учествују на изложбама широм 
Пољске, Европе, чак и Америке. На челу групе нала-
зио се, наравно, Кантор. Са сликарима, Маријом Ја-
ремом и Казимјежом Микулским, исте 1955. оснива 
позориште Cricot 2, које се надовезивало на међуратно 
авангардистичко Позориште Cricot (1933–1939), које 
је основао Маријин старији брат Јузеф Јарема, који се 
после завршетка рата није вратио у Пољску, него је ос-
тао у Француској бавећи се и даље авангардистичким 
позориштем и сликањем.

Пошто се од сликарства није могло живети, Кан-
тор се запошљава као сценограф у краковском Старом 
позоришту, у коме је радио до 1961. године. На плану 
сликарства ствара тзв. метафоричне слике. Најбли-
же енформелу. Односно, потпуно раскида с реализ-
мом. За сликање користи најразличитије материјале: 
папир, картон, похабано платно, дрво, метал, делове 
изношене одеће, које умаче у канте с разним бојама, 
слаже на сликарско платно, обично на поду, обликује 
га у композиције, допуњује цртежима кичицом или пе-
ром, а често их пресеца вертикалним, хоризонталним, 
правим и кривим линијама, што је сликама придава-
ло вишедимензионалност. Посебно користи старе ки-
шобране, чијој примени посвећује читав период свог 
стваралаштва. Овај стил рада називао је ташистичким 
или „спасавањем и утврђивањем материје“. Временом 
се све више осамостаљује. Учествује на изложбама у 

Пољској али и ван ње, успешније од било ког другог 
од својих вршњака.

У ТИТОВОМ САЛОНУ НА БРИОНИМА

Кантор је 1967. изабран за професора сликарства 
на Вишој школи ликовних уметности у Кракову. Међу-
тим, његова каријера биће прекинута већ 1968. године 
забраном хепенинга у Пољској, а тада је и отпуштен с 
посла у Академији. Нису га оптуживале само власти, 
него и веома угледни ликовни кртичари попут Уршуле 
Чарториске, која је његова дела назвала „паразитством 
на рачун ликовне уметности“, премда је примена тзв. 
„реплике“ у сликарству била нешто знатно више од 
понављања дадаистичког геста. Захваљујући томе Кан-
тор је, боравећи у Немачкој, 1968. године створио ам-
балаже Часови анатомије према Рембранту и Сусрет с 
Диреровим носорогом, а почео је да се бави и деамбала-
жима уз учешће Мјечислава Димног и своје жене Ма-
рије Стангрет, чија тела и главе је обавијао завојима 
и ослобађао тих завоја, приказујући то на изложбама 
и фотографишући цео процес. Боравећи у Немачкој 
и Француској успоставља везу и са хипицима, који су 
се после побуне омладине појавили широм света. Са 
страним и пољским. Због чега постаје све популарнији, 
али изазива критике чак чланова Краковске групе, на 
чијем се челу налазио. Тобож због доминације, неко-
легијалности и присвајања Палате „Кшиштифори“ ис-
кључиво за своје изложбе и представе свог Cricota 2. 
Чланови Краковске групе су се због тога слабо одаз-
вали прослави Омажа Марији Јареми, заказаној за 30. 
октобар 1968. поводом десетогодишњице њене смрти, 
коју је требало да изведе Cricot 2.

Истовремено са сликарством Кантор се бавио и 
позориштем Cricot 2. Дуго је веома патио због губитка 
најзначајније сараднице, Марије Јареме, која се бави-
ла костимима за његове представе. Прерано је умрла 
од леукемије 1958. године. У почетку осамостаљивања 
своје позориште назива Енформел позориштем. Рад у 
њему започиње 14. јануара 1961. године премијером 
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Виткјевичеве драме У малом дворцу. Његову суштину 
објашњава на следећи начин: „Сликарство не мора да 
се одвија искључиво радом на слици, желим да га пре-
несем у простор и време помоћу људи који се крећу“. 
И то конкретно, на свој јединствени начин, и чини.

Колико је у сликарству био „једноставан“ толи-
ко је у позоришту бивао све сложенији. Поред глума-
ца у представе укључује све већи број предмета. Када 
држава одбија да му материјално помаже у њиховом 
преношењу у друге земље да би са њима учествовао 
на значајним позоришним фестивалима, решење на-

лази у фотомонтажама које замењују бројне предмете 
у представама. Како то тумачи и на теоријском плану, 
почиње да ствара тзв. Немогуће позориште.

Од 6. до 21. августа 1969. гостује у Југославији са 
Виткјевичевом драмом У малом дворцу, коју приказује 
у духу Намогућег позоришта. Нашао се, између оста-
лог, и на Брионима, на којима га је примио Тито и чак 
му допустио снимање у делу Бриона, острва које је ис-
кључиво сам користио, као и да те снимке користи у 
представи. Рецимо, један од Титових салона Кантор 
је напунио сеном и таквог га снимио. Истовремено, у 

Фрагмент сталне поставке представе Мртви разред Тадеуша Кантора (Центар за 
документацију уметности Тадеуша Кантора „Cricota“ у Кракову), фото: Адриан Грицук
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Велој Луци поставља једну од својих вишеметарских 
столица на расклапање изливену у бетону и обложе-
ну мозаиком.

МРТВИ РАЗРЕД

И његово позориште постаје све више хепенинш-
ко. Глумце између осталог држи на улазу у салу у којој 
ће се одвијати представа у гардероби-гвозденом кавезу, 
кроз који пролази и публика пробијајући се ка сали. 
Глумце облачи у неколико комада одеће, или су они 
полуголи и голи. Овој фази позоришног рада посветио 
је манифест Уметност као терор. Због чега су пред-
ставе извођене у напуштеним магацинима, што је сма-
трао „врхунском авангардом“, а глумце „кафкијанским 
безименим људима“. Називајући их и биообјектима. 
Сматрајући да форма није обележје индивидуалности 
него да је то „став режисера“, као пример наводећи Пи-
каса који је у свом раду мењао непсрестано изражајне 
форме. Док сцена налик на лавиринт, по њему сведочи 
о добром путу Позоришта смрти, с обзиром на то да 
је смрт једини аргумент против конформизма умет-
ности и живота. Полази од тога да стварност уметности 
није стварност живота. Отуд уместо „људи“ у његовим 
представама наступају „манекени“ или „воштане фигу-
ре“. Ово схватање посебно потврђује представа Мрт-
ви разред, која је настала када је шетајући у околини 
Балтика угледао напуштену кућицу, у којој се некад 
налазила основна школа. Завиривши кроз прашњав 
прозор унутра угледао је дрвене клупе. Овај утисак га 
је инспирисао за представу Мртви разред, са клупама 
у којима седи 13 ученика-манекена, обучених у црно 
и под надзором двеју мушких тајанствених личности, 
с једне и друге стране тих клупа, с диригентом пред-
ставе такође обученим у црно, с црним шалом, кога 
игра сам Кантор, с чистачицом клозета, у једној руци 
с кофом, а у другој с косом и метлом, оличењем смр-
ти. Ту „мртвачку“ представу пратио је међутим чуве-
ни валцер François, који је за представу компоновао 
пољски композитор Зигмунт Крашињски. Такође и 

успаванка на хебрејском, Механичка колевка са две 
дрвене кугле, које су се по њој котрљале и одзвањале, 
док су ученици у клупама изговарали текстове из дела 
Бруна Шулца, делове из Гомбровичевог романа Фер-
дидурке и из Виткјевичеве драме Тумор Мозгович. Од-
носно, ученици су глумили саме себе. Мртви разред 
је извођен небројено пута годишње, у свету, а ретко у 
Пољској. Кантор је био веома хировит и незадовољан 
својим глумцима, премда су у свакој представи ове 
најсложеније његове драме давали све од себе. Кри-
тичари су тврдили да их је отпуштао да би сву славу 
приписивао себи. На представи у Паризу, 1989. го-
дине, међу ученицима-манекенима налазило и једно 
„живо дете“, које је представљало њега када је као де-
те похађао основну школу. Ово је навело критичаре да 
тврде да је цео свет сматрао мртвим, а само себе жи-
вим, као и да је глумце за своје представе бирао под 
условом да искључиво прихватају његов метод рада на 
представи. Због тога су му краковске власти 1979. до-
делиле простор за смештај Cricoteke у Каноњичкој 5, 
а не и салу за представе. Због чега је представе више 
изводио у иностранству него у Пољској.

Слично је поступио када је 1978. отворио излож-
бу Пољске авангардне уметности у периоду од 1910. до 
1978. приказавши своје радове, радове своје жене Ма-
рије Стангред и неколицине сликара који нису припа-
дали Краковској групи, што је њене припаднике веома 
погодило. После његове смрти 1990. године Cricoteka 
је проглашена Документационим центром уметности 
Тадеуша Кантора. У јеку „Солидарности“, која је зва-
нично имала 12.000.000 чланова, 1981. године Кантор 
је добио Награду Министарства културе Пољске за це-
локупно уметничко стваралаштво, а 31. августа 1982. 
од Јарузелског је примио Командорски крст Препо-
рода Пољске. Француску Легију части је добио 1985, 
а 1989. му је додељен Крст за заслуге Федералне Ре-
публике Немачке. Новембра 1990. добио је Пиранде-
лову награду. До данас остаје тајна како је избегавао 
свеприсутну и вишедеценијску цензуру у Пољској. Ка-
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да из књиге његових глумаца браће Вацлава и Леслава 
Јањицких насловљене са Дневник путовања с Канто-
ром од 14. новембра 1979. до 8. децембра 1990. сазнаје-
мо да су власти строго контролисале његове глумце. 
По свој прилици контрола је заобишла Кантора јер је 
њихов живот у представама, које су играли приказиван 
„као врста ледених манекена, супермарионета, маши-
на...“. Односно, у Канторовом позоришту најважнији 
је био сам Кантор: Јединствен, изузетан, непоновљив. 
А можда и због тога што је приказивао живот кроз не-
престано умирање. У Позоришту Словацки у Кракову 
приказао је 1986. представу Нека поцркају уметници! 
Критичари су након представе поставили питање: Који 
уметници? Кантор на то питање није одговорио, него 
је наставио по старом.

Након те представе припремио је представу Ма-
шине љубави и смрти, коју је први пут приказао у Ка-
селу јуна 1987. По обичају са глумцима-марионетама. 
Изабраним искључиво за ту представу.

Априла 1988. у копродукцији с Немцима, Ита-
лијанима и Французима припремио је представу Ника-
да се овде више нећу вратити, која је тек јануара 1990. 
приказана у Кракову.

Без обзира на доминацију смрти у његовим по-
зоришним представама на Западу је сматран једним 
од највећих иноватора. Како и не би кад му је Запад 
пружио највеће могућности за исказивање. На једној 
конференцији за новинаре за себе и свој рад уопште 
рећи ће: „Ужасно сам много створио, ужасно сам се у 
животу нарадио. Међутим, тако то не осећам, јер док 
стварам за мене то није никакав рад већ је живот“.

ПОСЛЕДЊА ПРЕДСТАВА

Данас је мој рођендан је Канторова последња пред-
става, којој је претходио манифест Даље више ништа. 
На њој је започео рад крајем 1990. године. Умро је из-
ненада 8. 12. 1990, а сахрањен 14. 12. 1990. у мајчиној 
гробници на Раковицком гробљу. Пре спуштања ковче-
га у гробницу сликар Јан Новосјелски, члан Краковске 

групе рекао је: „С одласком Кантора завршава се 20 
век!“ Глумци Cricota 2, којим је после Тадеушеве смрти 
руководила његова жена Марија Стангрет, током 1991. 
и 1992. одржали су представе Данас је мој рођендан у 
Француској, Немачкој, Италији, Енглеској, Шпанији, 
Холандији, Швајцарској и Америци. У Пољској је пред-
става последњи пут изведена у граду Шчећину. Након 
тога су се разишли, куд који.

Јер, пољска држава, која је у почетку допуштала 
Кантору гостовања Cricota 2 у разним земљама, почиње 
да гостовањима Cricota 2 ускраћује издавање пасоша и 
продужење боравака у иностранству. Или, да на фести-
валима у западноевропским земљама пре подржава Гро-
товског и његово позориште, а касније његове боравке 
на разним континентима, на истраживањима историје 
позоришта. Између Кантора и Гротовског никада није 
дошло до сукоба, али ни до сарадње. Такође није ни 
са Шајном, значајним авангардним сликаром и позо-
ришним режисером награђиваним на најпознатијим 
Бијеналима у свету и позоришним фестивалима. По-
себно у периоду постојања његовог Центра уметности 
Студио (1972–1982), на челу са њим као директором. 
Мада због забрана „Солидарности“ престао је да буде 
директор Центра и да у њему изводи своје представе, 
посвећујући се искључиво сликарству.

Пошто у Француској градски подруми од 50-их 
година бивају коришћени у уметничке сврхе, Кантор 
успева да се 1963. године избори за подрум Палате 
„Кшиштифори“ у центру Кракова, који ће користити 
као изложбени и позоришни простор. Тачније, у складу 
са својим схватањем уметности, као „антиизложбени и 
антипозоришни простор“. Између осталог, негирајући 
постојање „довршеног ликовног и позоришног дела“. 
Тако да ће свака његова изложба и свака његова позо-
ришна представа бити другачија, што је била једин-
ствена појава у тадашњем уметничком свету.

У то време настају и његов Нулти манифест и 
Нулто позориште, које ће 8. јуна 1963. године обеле-
жити премијером Виткјевичеве драме Лудак и опа-
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тица. Ускоро почиње да се у оквиру сликарства бави 
амбалажима (франц. emballage), чијој проблематици 
посвећује Манифест амбалажа након кога су уследи-
ли и први сликарски амбалажи у којима се на његовим 
платнима најчешће појављују кишобрани разних вели-
чина, облика и боја. Посебан амбалаж посвећује својој 
мајци, која је умрла 17. марта 1962. године, назвавши 
слику Од младости до гроба што је неочекивано, јер је 
о свом личном животу нерадо говорио.

Убрзо након тога у једном интервјуу изјављује: 
„Заљубио сам се у необичну, младу девојку! Реч је о 
сликарки Марији Стангрет“ (1929–2020). Пре тога био 
је од 1945. године ожењен ликовном уметницом Евом 
Јуркјевич, са којом је имао ћерку Дороту Краковску, 
графичарку. Живели су најпре у Сунчаној улици, да-
нас Прусовој, с њеним теткама. Неко време живели 
су и у Лођу, где се његова жена специјализовала у об-
ласти текстила, с обзиром на то да је Лођ био током 
19. и до средине 20. века „пољска престоница тексти-
ла“. Године 1955. родила им се ћерка Дорота. И она је 
студирала Ликовну академију у Кракову. Да би се као 
Канторова ћерка осећала слободно, у осамнаестој го-
дини, пре уписа на Ликовну академију, променила је 
презиме, узевши презиме свог очуха, архитекте Војће-
ха Краковског, за кога се њена мајка удала када је ова 
имала 7 година. Очух јој је, за разлику од оца, посвећи-
вао пажњу, стога није била љубоморна на њега о чему 
сведочи и узимање његовог презимена.

Наиме, Доротин живот с оцем све време био је 
веома сложен. Све се одигравало по његовим жељама. 
На личном и на професионалном плану. Док су ста-
новали заједно уместо пристојног намештаја биле су 
свуда у стану некакве даске на којима се седело, спа-
вало, радили домаћи задаци, примали гости. Стога је у 
почетку била љубоморна и на очеву нову жену Марију 
Стангрет, којом се оженио 1961. године и чијим жеља-
ма је удовољавао, са њом путовао по свету, поштовао је 
као уметницу, знатно више него њену мајку. И Марија 
је била сликарка, али временом и глумица. Играла је у 

свим Канторовим представама. Мада, ништа боље од 
осталих глумаца. Нису имали децу, јер по свој прили-
ци није било времена и услова за то, стога му је била 
апсо лутно посвећена. Мада је временом постала позна-
та и као сликарка, чак и ван Пољске, по свој прилици 
захваљујући и свом славном мужу. Мада су обе његове 
жене и ћерка после његове изненадне смрти 1990. го-
дине говориле у интервјуима о њему као о веома „сло-
женој и тешкој личности“. Говориле су да се понашао 
без поштовања према свакој личности са којом је жи-

Тадеуш Кантор, Краков, 1969, фото: Еутахиј Косаковски
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вео или професионално сарађивао, која га је пошто-
вала и волела, чинила све да му удовољи. Међутим, ко 
је Кантор доиста био многи су схватили тек када је из-
ненада умро 8. децембра 1990. године, не довршивши 
представу Данас је мој рођендан, која је после његове 
смрти изведена у неколико земаља у Европи и једном 
у Пољској. По обичају, хваљена. Међутим, недоста-
јало је у њој основно – „диригент представе“. Стога 
до формирања Cricota 3 није дошло. Cricoteka, своје-

врсни музеј и архив, после Канторове смрти је сачу-
вана, али у оквиру новонасталог Музеја с друге стране 
Висле, где је с породицом провео Други светски рат, 
где се све време налазио гето и концентрациони ло-
гор, које је за разлику од многих других Јевреја чудом 
избегао. Јер, стан у коме је са мајком, сестром и зетом 
живео налазио се све време рата у њиховој близини. 
А Немци су, као што је познато, непрестано вршили 
претресе кућа, откривали Јевреје и на лицу места оне 
старије убијали, а млађе и способне за рад одводили 
у радне логоре. Канторово главно занимање, од кога 
су његова мајка, сестра и зет живели, било је кречење 
туђих станова широм Кракова који је за време рата био 
релативно мали град. У коме су се такорећи сви по-
знавали. А пошто се тешко зарађивало за живот мно-
ги су се бавили цинкарењем Јевреја, за шта су од Не-
маца добијали новац који су користили за преживља- 
вање.

КОД КАНТОРА У ГОСТИМА

Године 1975. Кантор припрема своју најзначај-
нију позоришну представу Мртви разред. Премијера 
је одржана 15-ог новембра 1975. године у краковској 
Галерији „Кшиштифори“. Ту фазу свог позоришног 
стваралаштва назвао је Позориште смрти. Доживела 
је светски тријумф (Енглеска, Шкотска, Холандија, 
Немачка, Француска, Иран, Белгија, Италија, Аустра-
лија, Америка, Мексико, Стокхолм, Србија, Венецуела 
и др.). Освојила је награде широм света. Приказана је 
12–14. септембра 1977. на Битефу у Београду, у оквиру 
програма Поставангарда и награђена је Гранд пријем. 
Тада сам први пут видела његову представу и у вези с 
њом и о њему преводила текстове за Каталог Битефа. 
Нешто касније, читајући пољски часопис „Диалог“, 
преводила сам његове наредне манифесте, од којих 
сам неке објавила у „Сцени“, а неки су, због распада 
Југославије и укидања великих државних издавачких 
кућа, као и обима, остали необјављени. Њима сам се 
недавно вратила у жељи да одговарајуће представим 

Тадеуш Кантор током пробе представе 
Вјелопоље, Вјелопоље... 1984, фото: Ј. Очоњски
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једног од најзначајнијих представника авангардистич-
ког позоришта 20. века.

Боравећи у Кракову на стипендији крајем 1990. 
године, једне недеље, када нисам радила у библиоте-
кама на својој Историји културне историје Пољске, на 
краковском Великом тргу случајно сам срела Тадеу-
ша Ружевича. Имао је за 11 сати договорену посету 
Кантору у оближњој Cricoteci. Када је сазнао да сам га 
упознала на фестивалу Битеф у Београду позвао ме је 
да заједно одемо до њега. Срдачно нас је поздравио. 
Када сам рекла да га преводим, али да никада нисам 
била у Cricoteci, позвао је једног глумца и наложио му 
да ми покаже зграду. Показивао ми је све – од подрума 
у коме су се налазили реквизити које је користио за 
своје представе. На нивоу улице налазио се секрета-
ријат, архив и изложбени простор. На спрату простор 
где су припремане представе. Постојало је и двориште 
у коме су сви глумци, иако је била зима са снегом, ра-
дили на изради предмета за нову представу. Сам Кан-
тор ми је показао у приземљу изложбу својих најно-
вијих цртежа, након чега смо попили његову чувену 
црну кафу, коју је научио да кува у Југославији. Питао 
ме је на крају да ли сам посетила његов атеље Бедни 
собичак маште, који се налазио у оближњој Сењачкој 
улици број 7? Пошто нисам, наложио је глумцу који 
ми је показао Cricoteku да ми га покаже. Налазио се 
на последњем спрату зграде. Будући да је представљао 
музејски простор, све је у њему било уредно и црно. 
Провидне црне завесе на прозорима, кревет прекри-
вен црним покривачем, столице пресвучене црним, цр-
ни кофери, покрај њих црни кишобран. Само стилски 
орман и писаћи сто нису били црни. Кроз прозор се 
видела оближња Доминиканска црква и део краљевс-
ког дворца Вавел. Ова посета ме је инспирисала да по 
повратку у Београд напишем текст о Кантору. Било 
је то непуних месец дана пре његове изненадне смр-
ти, у време припрема представе Данас је мој рођен-
дан, са којом је Cricot 2 требало да гостује у Јапану. 
До гостовања није дошло јер није имао ко да се код 

краковских власти избори за авионске карте и визе за  
ансамбл.

Пре тога, Кантор је своје представе припремао 
у иностранству, уз материјалну подршку појединих 
земаља, јер Пољска у време комунизма није призна-
вала недржавна позоришта. Почело је од тога што је 
почетком 80-их добио финансијску подршку Teatra 
Regionale Toscano и могућност да у Фиренци припре-
ми представу Вјелопоље, Вјелопоље. Да са њом гостује 
у свим већим италијанским градовима: Милано, Рим, 
Ђенова, Парма... Након тога у Европи – Швајцарској, 
Немачкој, Француској, Шпанији, но и у Америци и Мек-

Тадеуш Кантор, фото: Мариуш Зуперко
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сику, где је доживела велики успех и била награђива-
на. Стога је пољска премијера представе, с обзиром на 
„Солидарност“ и ратно стање 80-их година у Пољској, 
бојкот од стране Совјетског Савеза и осталих социјалис-
тилчких земаља Источног блока, одржана само у кра-
ковској дворани „Сокола“. Јер, по мишљењу пољских 
власти и та представа је спадала у Позориште смрти, 
које комунистичка Пољска није признавала.

С обзиром на популарност у свету, Кантор је обно-
вио, односно модернизовао прву верзију свог cricotaga 
Где су они некадашњи снегови, с којом је гостовао у Па-
ризу, Лондону, Женеви и, на крају, у Варшави, за коју 
је добио француску Легију части. Поред материјалне 
помоћи појединих европских земаља, Кантор је по-
чео да у своје cricotage укључује и стране глумце, нај-
чешће студенте позоришних академија. Почео је, та-
кође, и да снима своје представе за Cricoteku. Тако је 

1983. у Центру „Помпиду“ приказиван филм Présences 
Polonaises. Осим поменутог, филмове су му посвети-
ли Денис Бабле Позориште Тадеуша Кантора, Анџеј 
Сапија Позориште Cricot 2 и Кшиштоф Миклашевски 
Тадеуш Кантор: Моја историја уметности, филмове 
о рано преминулим пољским сликарима с почетка 20. 
века, Јацеку Малчевском и Витолду Војткјевичу, чије 
стваралаштво га је инспирисало. Боравећи на стипен-
дији у Кракову у то време, ове филмове сам видела у 
краковском Јеврејском културном центру. Миклашев-
ски је и аутор веома значајне књиге Тадеуш Кантор из-
међу ђубришта и вечности, настале у оквиру њихове 
вишегодишње сарадње и изузетног познавања његовог 
живота и дела. Ова књига заслужује да буде преведена. 
Јер, ретко ко је имао могућност да годинама прати рад 
најнеобичнијег пољског уметника 20. века.

КАНТОР ПОСЛЕ КАНТОРА

Кантор је умро крајем 1990. године. Након смрти 
добио је свој музеј. Архитектонски веома занимљив. 
Јер, на старе зграде електране поред Висле надограђе-
на је нова. Веома занимљива комбинација старог и но-
вог. У њега је пренета целокупна некадашња Cricoteka 
из Каноњичке 5. У њему се обележавају значајне го-
дишњице Канторовог живота и рада. Посвећују му се 
симпозијуми. Његови манифести посвећени сликар-
ству и позоришту преводе се на бројне језике. Јер, жи-
вео је у земљи којој је после завршетка Другог светског 
рата комунизам наметнут. Да би авангардно усмерени 
уметници стварали нешто ново улагали су невиђене 
напоре, због којих су од стране власти били само кри-
тиковани и кажњавани. Држава их материјално није 
подржавала. 

Када је Кантор умро његов глумачки ансамбл се 
распао. Старији чланови за свој рад у Cricotu 2 нису од 
државе добили пензије, премда су радили знатно више 
од глумаца у државним позориштима. Након престан-
ка рада Cricota 2, и поред несвакидашњег позоришног 
искуства и осим светских признања за поменуте пред-

Кантор: Вјелопоље, Вјелопоље, Варшава 1980, фото: Јержи Боровски
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ставе – каква глумци и режисери државних позоришта 
никада нису добили, нити ће их добити – поменути гл-
умци нису запошљавани у званичним позориштима. 
Позориште смрти, у коме су наступали, играјући сва-
ку представу на другачији начин, такође није допри-
нело развоју пољског позоришта у оној мери у којој 
је то било могуће, управо захваљујући оригиналним 
достигнућима Тадеуша Кантора. И то упркос чињени-
ци да су и државна позоришта имала бројне значајне 
режисере, од којих су се многи, попут Вајде, бавили и 
филмовима, за које су добијали светске награде.

Кантору су данас по посебности и значају можда 
најближи Јежи Гротовски (1933–1999) и Јузеф Шајна 
(1922–2008). Гротовски, који је каријеру позоришног 
режисера започео радом у Позоришту „13 редова“ у 
Ополу, чији назив је преласком у Вроцлав преименовао 
најпре у Позориште „Лабораторија 13 редова“, а кас-
није у „Позориште лабораторија“, док се данас назива 
Центар „Јежи Гротовски“. Као и Кантор, Гротовски се 
бавио драмама великих позоришних писаца, Кокто-
вовим Орфејем, Бајроновим Каином, Misterijom Buffo 
Мајаковског, Калидасином Сакунталом, Мицкјевиче-
вим Задушницама, Кордијаном Словацког, Akropolys cum 
figuris Виспјањског, Марлоовом Трагичном историјом 
доктора Фауста, Шекспировим Хамлетом.

Његов рад се на крају искључиво свео на теоријски 
рад о глумцу. Овом раду посветио је 1965. године један 
од најважнијих позоришних манифеста Ка сиромашном 
позоришту. Његова примена сводила се на постепено 
одбацивање појединих елемената представе. На при-
мер, простор позоришта није делио на сцену и публику, 
избацио је сценографију и костиме. Глумца је време-
ном лишавао одеће и свео га само на психу. На крају 
је остао само огољени глумац из представе Apocalypsus 
cum figuris, коју је Гротовски сматрао најпотпунијом 
реализацијом идеје свог Сиромашног позоришта. По-
следња представа Позоришта „Лабораторије“ изведена 
је без учешћа Гротовског. Његов, тада главни глумац 
Ришард Ћешлак, у њој игра Исуса. Тадашњи кардинал 

пољске цркве Стефан Вишињски представу је осудио 
назвавши је „обичном свињаријом“, а новинари на-
зивајући Гротовског гуруом и вампиром. После тога, 
1981. године Ћешлак је режирао представу Пољски та-
натос и одиграо главну улогу у њој. 1984. Позориште 
лабораторија у Пољској је званично укинуто. Постоји 
само Институт „Гротовског“ који се у разним земља-
ма, а најчешће у Понтадери и Вроцлаву, бави својеврс-
ном теоријом извора позоришта. С обзиром на светски 
значај Гротовског УНЕСКО је 2009. годину прогласио 
Годином Гротовског.

ГРОТОВСКИ, ЋЕШЛАК И ШАЈНА

Упознала сам га случајно, на аутобуској станици 
на Зеленом венцу, где смо се склонили од кише, која 
је изненада почела да пљушти. Препознала сам га по 
црном оделу и белој кошуљи, које је у првој фази свог 
живота и рада облачио и бивао фотографисан. Да би 
се касније изменио до непрепознатљивости, облачећи 
се a la хипик, носећи дугу косу, захваљујући постовима 
изгубивши добрих 20 килограма. И он и ја ишли смо 
тог 9. 9. 1967. у Атеље 212 на његову представу Калде-
роновог Постојаног принца, у извођењу Позоришта ла-
бораторија на првом Битефу, за коју је добио Гран при.

Као члан жирија позоришног фестивала у Ополу 
2006. године посетила сам омању једноспратну зграду 
у центру града, Трг број 5, у којој се налазило његово 
позориште, које је претворено у кафић, дуго без табле 
да се у њој пре тога налазило светски познато Позо-
риште Гротовског „13 редова“.

Упознала сам и театролошкињу Агњешку Вујто-
вич, ауторку можда најзначајније студије о Гротовс-
ком, насловљену са Од Орфеја до Студије о Хамлету. 
Позориште 13 редова у Ополу 1959–1964. (Вроцлав, 
Издавачко предузеће вроцлавског универзитета, 2004). 
Књига је значајна јер је њена ауторка једина имала при-
лике да разговара са глумцима и другим радницима 
Позоришта „13 редова“ у Ополу, у периоду од 1959. до 
1964. године, дакле с онима који су учествовали у вео-
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ма сложеном настанку и развоју овог позоришта. Како 
је Ополе било провинција, Гротовског није занимало 
шта је који будући глумац завршио него да ли у потпу-
ности прихвата концепцију његовог позоришта и глу-
ме, тим пре што су се неке сцене представе одигравале 
међу публиком, или се неко из публике укључивао у 
представу. Целокупан простор позоришта био је мини-
малан. Само у почетку рада постојала је двометарска 
сцена, која је касније уклоњена. Глумци су се кретали 
по целом позоришту. Гротовски је текст извођених дра-
ма дописивао. Јер по њему, текст је за режисера пред-
стављао само претекст за изражавање његових идеја, 
због чега су све представе односиле „према нечем“, а 
нису следиле и тумачиле пишчев текст, да би на крају 
уследили експерименти и реформисање позоришта. 
Током проба, Гротовски је све чешће помињао чувене 
теоретичаре Мејерхољда, Станиславског, а од Пољака 
Остерву. С обзиром на мали простор позоришта, глум-
ци су претежно играли у трикоима и са маскама, јер 
су се тако лакше кретали. Гротовског је у томе подр-
жавао његов колега са студија Лудвик Флашен. Глумци 
су се временом толико ослободили да су у костимима, 
у којима су играли у представи, само огрнути сакоом 
или мантилом, одлазили у оближње кафане. Тако да 
је позориште пре личило на кабаре него на профе-
сионално позориште. Јер, према тадашњој Сартровој 
филозофији егзистенцијализма, човек постоји да би 
умро, односно живот је човеку наметнут. Због тога су 
глумци, без обзира на улоге које играју, додавали или 
избацивали текст, током представе су мењали улоге, 
час скраћујући, час ширећи текст улога. Тако се зби-
вало док је Гротовски то допуштао. Касније је почео 
да уводи дисциплину, што је довело до тога да глумци 
напуштају позориште, а нажалост и до неколико само-
убистава глумаца, који касније нису могли да наставе 
рад у другим позориштима. На крају је позоришним 
представама, конкретно, престао да се бави и Гротов-
ски. Глумци из његовог Позоришта „13 редова“ то су, 
међутим, од њега и даље очекивали. Као теоретичар 

позоришта, опстао је само захваљујући томе што је 
још 20-ак година владало интересовање за авангарду, 
а режисери попут Кантора, Гротовског и Шајне укла-
пали су се у та интересовања. Многи од глумаца који 
су сарађивали са њима нису гајили поштовање према 
њима као теоретичарима уметности, што потврђује и 
почетак 21. века, који није ништа ново допринео раз-
воју Онтолошког позоришта. Још увек се не зна који 
пут води ка њему. Све теже је било завршити предста-
ву. Гротовски се дуго није предавао, посебно радећи 
на својој последњој представи Akropolys cum figuris, у 
коју је сам уложио огромне психичке напоре, чак се 
тирански понашајући према глумцима, који су га, не 
издржавши даље тортуре, напуштали. Један од глав-
них глумаца, Збигњев Цинкутис, извршио је самоу-
биство. Његово место је заузео Ришард Ћешлак, који 
је наставио да се неко време успешно бави „класично“ 
позориштем, постигавши велики успех и признања и 
у Америци. Играо је успешно и на филму. На крају је 
умро релативно млад, по некима од рака плућа, по не-
кима такође извршивши самоубиство. Прикључио се 
Позоришту „13 редова“ у Ополу, где је играо у свим 
представама Гротовског, а посебно се истакао у драми 
Виспјањског Akropolys cum figuris. Представа је 1969. 
приказана у Њујорку, где је Ћешлак доживео да га брод-
вејски критичари прогласе за најзначајнијег позориш-
ног глумца света. Током 70-их је радио са Гротовским, 
али све више се бавећи теоријом позоришта него глу-
мом. С обзиром на изузетну популарност, почиње да 
сарађује и с познатим европским позориштима. Бавио 
се и позоришном режијом. Сарађивао је од 1985. до 
1988. с Питером Бруком на реализацији Махабхарате, 
одигравши у њој улогу слепог владара. Држао је пре-
давања у њујоршким позоришним школама. Сарађи-
вао је и са Еуђениом Барбом. Играо је и у неколико 
пољских и америчких филмова. Умро је 15. јуна 1990. 
у Хјустону. Сахрањен је у Пољској. 

Гротовски је у поменуто време сасвим престао 
да се бави режијом. Посветио се теорији позоришта. 
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Тадеуш Кантор у свом атељеу, Краков 1973, фото: Александар Јалосински
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Основао је Институт у италијанском градићу Понтаде-
ра, где је живео до смрти 1999. године. С обзиром на 
оригиналност и значај, и данас је предмет изучавања 
на бројним позоришним факултетима, академијама и 
школама у свету и тема је многих доктората. Кантор 
га је ценио, мада никада нису били блиски. Неки кри-
тичари кажу да се радило о обостраној зависти.

Јузеф Шајна (1922–2008), други авангардистички 
оријентисан уметник познат је као сликар, сценограф, 
режисер, оснивач Центра „Студио“ у Варшави. Током 
Другог светског рата изгубио је целокупну породицу 
у граду Жешову, док је сам провео све године рата у 
логорима у Аушвицу и Бухенвалду. Ти трауматични 
догађаји оставили су трага на целокупном његовом, 
па и уметничком животу. После рата студирао је Ли-
ковну академију у Кракову. Након завршетка студија 
бавио се сценографијом у краковском Народном позо-
ришту у Новој челичани и у Старом позоришту Хелена 
Моџејевска. У Варшаву се преселио 1972. и у Палати 
културе и науке преименовао је постојеће Класично 
позориште у Центар уметности „Студио“, којим је уп-
рављао 10 година, до увођења ратног стања у Пољској. 
И позориште и галерија представљали су искључиво 
пољску авангардну уметност. Позориште је у почетку 
приказивало искључиво његове представе. Критичари 
су га називали „Позориште ликовне нарације“. На ње-
говом репертоару налазиле су се представе инспири-
сане значајним светским писцима: Данте, Сервантес, 
Шекспир, Мисе, Гоци, Мицкјевич, Гогољ, Мајаковски, 
Виспјањски, Виткјевич и др, док се његовим највећим 
достигнућем сматра представа Реплика, приказивана 
у неколико верзија, коју је први пут реализовао 1971. 
године у Уметничком музеју у Гетеборгу, као „ликов-
ну композицију“, 1972. у Единбургу с глумцима, а од 
1973. приказивана је као позоришна представа у Цен-
тру уметности „Студио“. Представу сам видела бора-
већи на стипендији у Варшави захваљујући песнику и 
позоришном критичару Јежију Загурском. Тада сам и 
снимила обиман интервју с уметником који је говорио 

о свом животу и делу, а разговор сам објавила у „Књи-
жевним новинама“.

Шајна је 1968, 23. и 24. септембра, године учество-
вао на другом Битефу с представом Хладан туш Маја-
ковског у извођењу краковског Старог позоришта. 
Међутим, тадашњи жири Битефа није препознао ори-
гиналност Шајне, па су представа и њен аутор остали 
без награда.

Ове године је у Пољској званично обележена и 
сла ви се стогодишњица Шајниног рођења. Оно због 
че га га помињем у вези с Тадеушом Кантором јес-
те да је ви ше од пола века стварао дела заснована на 
властитој биографији, која су истовремено доживља-
вана као универзална. И у погледу оригиналности до-
некле је на лик Кантору. Ни његово стваралаштво као 
да није било могуће опонашати. Створио је нову вр-
сту позоришта које теоретичари називају „тотално“, 
мада је и прилично елементарно. Отуд његове пред-
ставе нису приповедале никакве приче, него су по 
мишљењу историчара позоришта Војћеха Дуђика „са 
мало речи стварале ликовну нарацију која је инте-
грисала тела, гестове, реквизите у целовито органско  
позориште“.

Радећи 1962. године на представи Acropolys cum 
figuris према драми Стањислава Виспјањског, Гротов-
ски се за сарадњу обратио Шајни, а она се састојала у 
преношењу радње класичне драме у концентрациони 
логор, у коме је овај боравио током Другог светског 
рата. По мишљењу театролошкиње Елеоноре Удалске, 
у тој инсценацији појавио се мотив карактеристичан 
за Шајну: побуна против цивилизације XX века, која 
је створила епоху гасних комора и логорскох пећи, у 
којима је могао да заврши и Шајна, да није физички 
издржао вишегодишњи рад у два најмонструознија 
концентрациона логора. Kасније је створио позориш-
ну представу у духу „позоришта ликовне нарације“ у 
погледу декора и језика глумаца. Јер Шајна, за разлику 
од Гротовског, у својим представама никада није одба-
цивао глумца и његове индивидуалне гестове и речи, 
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због чега је био ближи Кантору, мада ни с њим није био 
у дубљем пријатељству. А о сарадњи није било говора.

У Шајнином родном Жешову, поводом стого-
дишњице његовог рођења, је 15. марта 2022. у Позо-
ришту „Ванде Сјемашкове“ изведен перформанс на-
словљен као Човек запоставља себе, запоставља своју 
људскост, због тога варварство влада светом. Овим ци-
татом слављеници његовог стотог рођендана подсећају 
на једног од низа људи који су широм земљине кугле 
доживљавали ужасне ствари те да их, како видимо, 
доживљују и данас. Али и да постоје појединци попут 
Шајне који су својом уметношћу човеку свога времена 
одређивали људскији живот, тим пре што је целог жи-
вота припадао својеврсном „покрету отпора“ и није се 
ни на плану сликарства ни у позоришту обогатио не-
го је својим животом и уметношћу обогаћивао друге. 
Ствајајући teart а не само театар.

И у Канторовом стваралаштву сликарство и по-
зориште били су нераздвојни. Од уметника старије ге-
нерације био му је близак Виткјевич, сликар и драм-
ски писац, теоретичар уметности, филозоф, који је 
од самог почетка свог живота и уметничког ствара-
лаштва укидао границе међу уметностима. Виткјевич 
је Кантору од ране младости служио као узор, премда 
период између два светска рата није омогућавао Вит-
кјевичу упознавање света какво је захваљујући свом 
уметничком раду имао Кантор. Виткјевич, или попу-
ларно Виткаци, је учествујући у Првом светском ра-
ту у Русији открио слободу изражавања коју су имали 
руски уметници стварајући већ од 1908. године умет-
ност у духу футуризма и других изама. Виткјевичева 
драма Мајка приказује људе који свој живот чине под-
ношљивијим коришћењем умерене дозе наркотика и 
алкохола, али и бављењем стварима које живот чине 
подношљивијим, чак наизглед неважним стварима, 
попут штрикања, кувања, необавезујућег филозофи-
рања, супростављајући се, притом, подређивању жи-
вота искључиво материјалном аспекту (премда је ово 
супротстављање било и болно).

У Кракову посећујем два најзначајнија гробља: 
Раковицко и Подгурско. На њима су сахрањени мно-
ги моји пријатељи. На Раковицком гробљу сахрањена 
је, најпре, Канторова мајка, а касније, у истој гробни-
ци, он и његова друга жена Марија Стангрет. На гроб-
ној плочи исписана су само имена и датуми рођења 
и смрти сваког понаособ, а уместо споменика се на-
лази гвоздена школска клупа на којој седи дечак/пр-
вак/манекен. Клупа је црне боје, његова одећа је цр-
не боје. Исто као у његовој најзначајнијој позориш-
ној представи Мртви разред, којом започиње његово 
Позориште смрти, разрађујући ову тему и у драмама 
Вјелопоље, Вјелопоље, Нека поцркају уметници, Ника-
да се овде више нећу вратити и Данас је мој рођендан. 
У свим овим представама учествовао је као „мајстор 
церемоније“, „диригент“... Без те улоге његово позо-
риште није могло да постоји, о чему сведочи поку-
шај глумаца да после Канторове смрти оснују Cricot 
3. Јер, Позориште смрти је било искључиво Канторо-
ва прошлост и изражавало је његова најскривенија и 
најважнија осећања. Умро је 8. децембра 1990. године 
од инфаркта, након прве пробе представе Данас је мој 
рођендан. Сликар Јежи Новосјелски, члан Краковске 
групе и његов дугогодишњи пријатељ, на вест о Канто-
ровој смрти рекао је: „Тадеушова смрт је за уметност 
и уметнике групе коју је створио и којом је руково-
дио, симболичан крај XX века. Века који је започињао 
авангардама у уметности, а завршава се материјали-
змом и ратовима који уништавају људе и просторе на 
земљи. Због тога је уметност током целог XX века, из-
међу осталог, и његова а била је разапета између две 
крајности – утопије и чисте форме. У исти мах лич-
на и универзална“. По Новосјелском, стварање такве 
уметности је привилегија највећих уметника. Мада, све 
време и у свим видовима изражавања људи-манекена 
Кантор не испушта из руку реалност. Реалност „свог“  
XX века.

Београд, почетак августа 2022.
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Пише > Марија Меденица

Систематизација глумачких средстава при креирању улоге

Неодустајање

К ао глумица са вишегодишњим искуством у позо-
ришту поставила сам себи циљ – да досадашње 
стечено знање и искуство обликујем у глумачки 

систем, који ће практичну проверу и потврду добити 
кроз монодраму коју сам сама написала, режирала и 
извела. Систематизација глумачко-редитељских сред-
става представља својеврсни приручник глумцима, пе-
дагозима и сценским уметницима, као оруђе и инспи-
рација на које уметник у процесу стварања може увек 
да се ослони. Поготово кад је суочен са стваралачким 
неодумицама.

Докторски уметнички рад Марије 
Меденице бави се истраживањем 
средстава и техника којима глумац 
може да се служи при креирању улоге 
и грађењу лика, као и при формирању 
глумачког система током рада на 
улози. Овде нудимо скраћену верзију, 
најмаркатније делове рада
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Елементи систематизације тичу се глумачко-ре-
дитељског поступка у креирању улоге и то су: основна 
и контракарактеристика лика; датости (ко, шта, где, 
када, зашто, због чега...); проблем лика (унутрашња 
дилема, сукоб унутарњи); задатак и циљ лика (у поје-
диним сценама, али и на нивоу целог комада – „хоћу 
да“ или „не могу, а да не“); препрека; функција лика у 
представи; физичке и психолошке особине лика; шта 
лик каже о себи / шта други говоре о том лику; однос 
с другим ликовима; истините реплике/лажне реплике; 
глас и говор лика; ход и покрет лика; зрно лика; боја и 
животиња која најбоље описују лик; биографија (про-
шлост, садашњост, будућност); најгласнија/најтиша 
реплика, најинтензивнија, најспорија/најбржа; смех/
плач; тип карактера (сангвиник, колерик, меланхолик, 
флегматик); страхови и фобије лика; пасије; тикови; 
хоби; начин обављања свакодневних ритуала (прање 
зуба); порок; узречица; архетип; фокус тачка и тежиште 
лика; тајне; свакодневни ритуал; физичка аномалија; 
фетиш; трауме и бројни други елементи. О већини на-
ведених елемената говори Клајн1) и детаљно их анали-
зира, а моје школовање и глумачки систем који сам го-
динама развијала темеље се управо на његовом учењу. 

Елементи система које користим и на које се 
ослањам у раду, а одступају од Клајна су: плејбек им-
провизације, истраживање хороскопа јунакиње, смех 
и плач, најгласнија/најтиша реплика, најинтензивнија, 
најспорија/најбржа реплика; као и неки елементи мето-
да Мајкла Чехова2) и Рудолфа Лабана3) и АЛБА4) метода 

1) Клајн, Хуго (1979). Основни проблеми режије. Београд: Универзитет 
уметности

2) Чехов, Мајкл (2004). О техници глумца. Београд: ННК Интерна-
ционал.

3) Laban, Rudolf (2015). Acting the Metaphor (The Laban-Malmgren System 
of Movement Psychology and Character Analysis), Theatre, Dance and 
Performance Training, vol. 6, issue 1, March 2015. 

 http://dx.doi.org/10.1080/19443927.2014.999109 (Приступљено да-
на 6. 3. 2022)

4) Townsend, Elizabeth Ann (2009). Alba emoting and Michael Chekhov‘s 
technique: The mind and body connection. Kent: Kent State University.

које сам открила током рада на завршном уметничком 
пројекту. Ту су, такође, и вежбе вајања, фотографије 
и многе друге које сам открила у раду са младима, са 
којима сам радила преко петнаест година. У раду са 
њима настале су неке вежбе које сматрам својим, иа-
ко су оне деривати неких познатих вежби, или су пак 
надоградња неких препознатљивих техника Станис-
лавског и бројих других утицаја.

Након исцрпне анализе комада, упознавања с 
пишчевом идејом и темом, те редитељском идејом о 
представи, неминовно је да у процесу рада дођемо до 
конкретног глумачког задатка – места његове улоге у 
комаду, односно у представи и његовог обликовања. 
Да би глумац могао да пружи добру улогу, важно је, 
пре свега, да разуме значај свог дела у оквиру целине, 
да јасно заузме место у оквиру комада и представе и 
пружи тачан допринос у складу с редитељском идејом, 
али и сопственим осећањем смисла.

Ако почнемо да радимо, на пример, дело Булгако-
ва или Кољаде, неопходно је да прочитамо све комаде 
аутора, јер је свет који они граде посве особен. Сваки 
глумац би морао да зна одговоре на основна питања у 
вези с глумачким задатком, као што је редитељ дужан 
да припреми одговоре на поједина питања у припрем-
ном периоду. Задатак сваког лика унутар комада је да 
нас упути на идеју комада или један њен део, и да бу-
де у складу с њом.

Задатак формулишемо речима „хоћу да“, а још 
тачније одређење, по речима неких глумаца и бивших 
студената, дао је Бранко Плеша5). А то је: „не могу, а 
да не“. Оваква формулација још тачније одређује оно 
што глумац треба да прогласи својом радњом. Ако та-
ко поставимо своју акцију, онда је јасно да је у питању 
извршавање радње коју је немогуће одложити, или не 
извршити. То је радња која је насушна (НАЂИ ДРУГИ 
ИЗРАЗ) ономе ко је извршава. Ако обележимо неки 

5) Бранко Плеша (1926–2001) један од најзначајнијих срских и југо-
словенских глумаца, али и редитеља, члан Хрватског народног 
казалишта у Загребу, а од оснивања Југословенског драмског по-
зоришта, и професор на Академији уметности у Новом Саду.
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део текста који лик говори са „хоћу да му објасним“, 
то је у великој мери опште одређење, али ако напише-
мо „не могу, а да му не утувим“, онда смо далеко јас-
није, конкретније и активније поставили своју радњу. 
Не само да смо појачали њен интензитет, него смо и 
глагол заменили јачим и конкретнијим. Зато је важно 
да глумци увек трагају за што тачнијим синонимом 
неког глагола, јер ће тиме појачати и интензитет и 
конкретност радње.

Веома важно место у поставци основних података 
о улози заузима унутарњи проблем лика, тј. унутарња 
дилема, илити унутарњи сукоб. Чак и кад нема сукоба 
у комаду, требало би га снагом уобразиље измислити, 
измаштати. Важно је напоменути да без сукоба нема 
драме – то је онда призор који не доприноси даљем раз-
воју приче. Исходиште је оно што називамо догађајем. 
Радња + Препрека = Догађај. Ово „свето тројство“ пред-
ставља основу драмског сукоба којим глумац увек треба 
да се руководи. Препрека у остваривању радње неког 
лика представља контрарадњу, реакцију неког другог 
лика (антагонисте), а некада може да буде управо оно 
што је сам предмет сукоба.

Предмет сукоба. Када одредимо основни сукоб 
у комаду и предмет сукоба, као и његове носиоце, по-
ставили смо основу даљег делања у глумачком послу 
креирања улоге. Сценске радње представљају мате-
ријализацију психолошких радњи, а често могу да буду 
и у контри у односу на њих, јер могу да представљају 
скривене унутарње радње. Често бих се уверила да 
је потрага за физичком манифестацијом унутрашње 
психолошке радње постајала богатија ако добије своје 
појавно уземљење. Као глумица, свесна сам да је сушти-
на мог рада базирана на оном што радим у простору. 
То је појавно и материјално деловање и припремање 
терена док не станем на сцену. Тако, заправо и прове-
ра и формирање мог система има упориште у мизан-
сценским пробама и у физичким манифестацијама 
јунакиње. Радећи на улози дечака Синета, у предста-
ви Кући!, имала сам уз себе стални реквизит – шило, 
које је било продужена рука овог антијунака/ антију-

накиње – како ће се открити на крају. Много времена 
сам проводила на сцени без реплика, али се у мени 
дешавао буран психолошки процес који сам на мо-
менте откривала радњом прикривеном у углу сцене 
– уз помоћ шила. Ово је пример несвакидашње фи-
зичке рање, која је прикривена и део је тајне глумца, 
а сведочи о употребној моћи реквизита, када радња 
није иста у својој основној функцији. Овим наводим 
и пример употребне моћи реквизита, а која је у овом 
глумачком систему током година била важан сегмент 
промишљања лика и улоге.

Основна карактеристика лика је реч или синтаг-
ма која најближе и најјасније одређује карактерне осо-
бине лика. То може бити нешто што је недвосмисле-
но уписано у комаду, или нешто што измашта глумац. 
Основна карактеристика свакако треба да буде игрива 
доминантна особина која се може претворити у сценс-
ку радњу тако да публици буде јасно о каквом је јунаку 
реч. Некад већ у имену јунака налазимо одредницу коју 
писац сугерише као најдоминантнију особину (Гадни), 
а некад се то постиже надимком који сами дајемо лику. 
Ова особина може бити водиља кроз процес грађења 
лика. Није искључено да најдоминантнију особину 
некад јунак скрива све до самог краја, када на видело 
излази и суштина улоге, а да све време заправо гледа-
мо игру онога што зовемо „контракарактеристиком“.

Контракарактеристика и њено одређење једнако 
су важни као и основна карактеристика. Она може да 
буде и посебна подршка основној карактеристици и 
да глумац, инсистирањем на тој супротности у основ-
ној црти карактера, заправо додатно подцрта основну 
особину. Тако сам, радећи на улози Офелије, најпре 
открила контракарактеристику, па тек на основу ње 
одредила основну особину. Тек тада сам одредила КО 
је моја Офелија. Дуго нисам могла да нађем оно што 
ми је било потребно за лик, онакав какав сам хтела да 
оживим на сцени (да не буде само архетип и функција). 
Тек када смо поставили сцену „лудила“ схватила сам 
каква је Офелија у претходном делу комада. Важно 
је да у глумачку бележницу запишемо што већи број 
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особина улоге коју тумачимо, јер нам то отвара шири 
простор за игру и пружа више могућности за сагледа-
вање лика. То не сме бити нагомилани скуп особина, 
неупотребљивих за сценско збивање. Неопходно је да 
те особине буду „игриве“.

Глумачке датости су одреднице које омеђују гл-
умца у процесу од превеликог ширења поља истражи-
вања. С друге стране, оне чине базу из које глумац за-
почиње креацију. Ко је јунак кога тумачим? Што пре-
цизнији одговор на ово питање обезбеђује већу слободу 
и ослобађа глумца од лутања. Мени се то десило с ли-

ком Офелије, па сам се на пробама борила да избег-
нем општост и лику додам неке особености карактера. 
Нисам желела да је од почетка представим као архе-
тип жртве, него сам се борила да јој додам елементе 
бунтовништва које би се временом урушавало. Бун-
товништво ове јунакиње није било нешто с чим сам се 
сусретала гледајући раније инсценације овог комада. 
Одлучила сам да у свим сценама с оцем Полонијем 
(Зоран Богданов) испробам чврсто супротстављање 
систему, да бих у потоњим сценама са Хамлетом иг-
рала инфериорност. Шта? − представља радњу лика у 
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комаду, или списак радњи по сценама које лик треба 
да изврши како би га то одвело до надзадатка. Нека-
да су све те радње усмерене ка једној тачки, некад им 
се квалитет мења, а каткад и смер, али глумац у себи 
мора увек да има одговор на ово питање, јер је најва-
жнија глумачка алатка − радња.

Где се радња дешава и где се лик налази предста-
вља врлу важну одредницу. Некад иде у складу са Ари-
стотеловим јединством времена и радње, а покаткад 
је позоришни комад тако устројен да нема јединство 
места. Још је Питер Брук својом чувеном представом 
Сан летње ноћи показао да глумац може играти прос-
тор, те је увек важно имати на уму да ми својим одно-
сом у простору и према простору градимо просторни 
амбијент. Никаква нам сценографија неће бити од по-
моћи ако током игре не градимо простор у себи, тј. ако 
својом игром не дајемо одговор на постављено питање. 
Некада топоними одређују податке важне за грађење 
улоге. Рецимо, радњу представе Шине сам сместила 
на дечје игралиште обележено лего коцкицама које су 
мењале облик и намену (пушка, флаша, брош...). Ту су 
биле и гајбе у бојама лего коцкица. Променом реквизи-
та мењао се простор, па је игралиште постајало место 
игре простора и „одигравало“ ратиште, кошаркашки 
терен, железничку станицу, рај... „Где“ може да одре-
ди и „како“, па и „зашто“.

Када се дешава одређени тренутак радње? 
Одређење тренутка у коме се нека радња дешава зна-
чајно је за грађење улоге ако се временски тренутак 
контекстуализује. Зато је важно – предвреме. Који тре-
нутак и дешавање претходе уласку лица у сцену; или 
у односу на коју временску дистанцу се десио догађај 
значајан за радњу и живот лица. Из јаснијег одређења 
предвремена можемо да конструишемо температуру 
и квалитет момента у коме смо на сцени, као и вред-
ност саме радње. Монтажа сцена у представи, као и 
на филму, може бити од пресудног значаја за причу 
и многе друге сегменте, а пре свега је важна за игру и 
грађење лика. Условно говорећи, прва сцена у комаду 
може да буде последња у представи или филму. Пред-

ставу Виктор или деца на власти сместила сам у ноћ 
Викторовог рођендана, када почињу да пуцају сви чи-
реви породице. Тако је представа испричана из угла 
мртвог Виктора који на самом почетку говори монолог. 
Преуређење сцена је, дакле, било неопходно.

Зашто лик извршава неку радњу представља у ст-
вари мотив тог лица. Разлог због ког нешто „хоће да“ 
или „не може, а да не“. То питање би требало решити 
на самом почетку грађења лика, али му се морамо не-
престано враћати током процеса, као уосталом и свим 
одредницама које склапамо као слагалицу у креирању 
улоге. Мотиви могу да буду скривени, или недвосмис-
лено јасни и публици и свима у комаду. Најзанимљи-
вије мотивације су, мени као глумици, када имам шта 
да кријем и тајим, јер ме то подстиче да налазим нес-
вакидашња решења.

Како? Представља начин на који се одређена 
радња врши и спада у строго глумачко питање. Миш-
љења сам да сваку наведену ставку, коју овде предла-
жем за глумачки систем, треба да решава и редитељ. 
Без спреге овог односа нема успешног процеса. Верујем 
да би сви глумци ансамбла неке представе требало да 
буду упознати са свим фазама процеса грађења сваког 
појединачног лика, јер то доводи до унисоности језика 
представе и позоришних решења. 

Због чега лик нешто ради? Ово питање одређено 
је, у највећој мери, циљем лика. О циљу сам говорила 
на почетку овог поглавља, а иако је једно од основних 
питања на које глумац мора имати одговор, ипак спада 
у датости. Због тога сам га и овде сместила ради боље 
прегледности. Биографија лика једна је од најважнијих 
допунских ставки које образују овај глумачки систем. 
Биографија подразумева и обухвата информације о ли-
ку које можемо наћи у штиву које тумачимо. У случају 
драматизација романа засигурно имамо више инфор-
мација о свакој наведеној ставки овог система, но што 
је то случај у најбоље написаним комадима. У процесу 
креирања ликова се не морамо слепо држати свих ин-
формација (информација о боји хаљине у одређеној 
сцени, или начину хода), но ваља их уважити и иско-
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ристити за креацију. Некад је дозвољено и креирати 
своје решење упркос пишчевој препоруци. Наравно, 
ако то не ремети идеју него је, напротив, употпуњује 
и обогаћује. Млади су у драмском студију6) највише 
волели ову вежбу, јер су током њеног извођења могли 
да маштају и да се, након анализе материјала, опреде-
ле за оне вредности биографије које су заиста могуће, 
видљиве и игриве, и најважније додају нове квалитете 
улози. Најзначајнија биографија коју сам саставља-
ла током каријере била је она Гомбровичеве Ивоне. 
Података је, с разлогом, било мало, јер је писац тако 
хтео. Истражујући њену биографију, пронашла сам не-
ке мотивације и односе у детињству које нимало нису 
биле слатке, нити детиње. Девијације из тог периода 
трајно су промениле Ивону и учиниле је биљком коју 
смо гледали у представи.

Плејбек метод и импровизације које сам увела 
у свој глумачки систем потичу с позоришних проба 
које сам радила са младима, јер сам увидела колико 
су значајни. Радионице су у глумачком смислу „отва-
рале“ младе, па су се врло лако препуштали инерцији 
и несвесном (немогућност да се препустим инерцији 
и несвесном једна је од мојих мана).

Лабанови покрети. Одређивање типа карактера, 
односно темперамента може да буде још један зна-
чајан корак ка формирању специфичне слике јунака 
који глумац треба да тумачи. Са друге стране, имамо 
истраживање Рудолфа Лабана, које сам открила током 
докторских студија. Увидела сам применљивост учења 
на глумце и обогаћивање глумачке технике. Рудолф 
Лабан је био плесни уметник и теоретичар плеса. По-
ставио је темеље за анализу плеса. Лабанови називи 
за карактере покрета, које овом приликом укрштам са 
Клајновим ставовима, дефинишу да ли је покрет из-
ненадан или траје дуго (брз или дуготрајан), снажан 
или слаб, а то је слично као код Хуга Клајна када је 
реч о темпераментима. Једина разлика је што је Ла-
бан додао и један нови критеријум – да ли је покрет 

6) Драмски студио „Ћоше“ у Обреновцу.

директан или флексибилан, односно да ли је покрет 
слободан или ограничен. Када се укрсте наведена че-
тири критеријума, добијамо осам назива покрета који 
имају своје особености. 

УДАРАЦ (енг. punch) – директан, брз, тежак, везан.

КИША (енг. dub) – директан, брз, лаган и везан. 

ПРИТИСАК (енг. press) – директан, дуготрајан, тежак, 
везан. 

КЛИЗАЊЕ (енг. glide) – директан, дуготрајан, лаган, 
слободан.

РЕЗАЊЕ (енг. slash) – индиректан, брз, тежак, слободан. 

ЗВРЧКА (енг. flick) – индиректан, брз, лаган, слободан. 

УВРТАЊЕ, односно ЦЕЂЕЊЕ (енг. wring) – индиректан, 
дуготрајан, тежак, везан (као увртање пешкира, 
цеђење).

СПЛАВ (енг. float), пловак – плутање – индиректан, ду-
готрајан, лаган, слободан.

Истините и лажне реплике. У ову групу алатки за 
креирање лика позиционирала сам и следеће одредни-
це – истините реплике и лажне реплике. Некада начин 
игре и средства за режирање неког комада директно 
зависе од нашег читања реплика. Нама се на основ-
ним студијама десило да смо Чеховљеву Хористкињу 
тумачили на два начина током процеса, док се нисмо 
определили за један. Писац нигде јасно не упућује чи-
таоца, већ му оставља простор за сопствено учитавање 
истинитости реплика Калпакове. Тако да читаоци до 
краја не знају да ли се она заиста бори за голи живот 
и понижава пред блудницом, или је Паша само жртва 
преваре овог брачног пара. У Вештицама из Салема 
морала сам да слажем, са пуним уверењем и у потпу-
ној вери у истинитост реплике (Елизабет Порктор) на 
суђењу, упркос строгој пуританској заједници и уве-
рењима којима је лик који сам тумачила свим срцем 
припадао. Љубав према мужу и жеља да га избавим су 
победили уверења код те јунакиње.

Однос са сваким ликом у комаду. Знамо да драм-
ске ситуације и радње почивају на односима, однос-
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но сукобима. Уколико њих нема – нема ни драме. За 
креирање улоге није довољно само утврдити однос са 
главним протагонистом или антагонистом, и лицима са 
којима долазимо у директни контакт. Морамо испитати 
могућност и квалитет односа са свим лицима у драми. 
Ако немамо конкретне сцене са неким ликовима, или 
нисмо ни на који начин упућени на њих, ипак може-
мо (и морамо) креирати однос по принципу „како би 
то изгледало да се сретну...“, јер се све те појединости 
уграђују, хтели ми то или не, у унутарњи живот нашег 
јунака, а тиме га неоспорно и обогаћују. Када сам иг-
рала у представи Виде Огњеновић Је ли било кнежеве 
вечере сусрела сам се са правим изазовом. На сцени је 
било 20 жена и трудила сам се да са сваком до танчина 
успоставим одређени однос. То се никако није могло 
уочити из публике, али је мени то било веома важно, 
да бих испунила своје глумачко време проведено у 
сцени (у којој чак нисам ни протагониста).

Шта лик каже о себи. Добро је и значајно водити 
евиденцију о свим исказима који у позоришном кома-

ду постоје о лику који тумачимо, али је важно и обе-
лежити оне исказе које сам лик о себи изговори. Када 
нека особа говори о себи то представља посебну врсту 
информације и не треба је занемарити приликом са-
гледавања структуре личности.

Шта друга лица из комада кажу о нашем јунаку. 
Овај корпус информација је потпуно другачији (или 
може бити другачији, па чак и супротан) од корпуса 
информација из претходног пасуса. Тако, информа-
ције о лику које добијамо од других лица, било исти-
ните или лажне, представљају веома важну ставку у 
процесу провере квалитета истих. Дају нам увек ширу 
и јаснију слику од оних информација које смо добили 
од самог лика – ако ни због чега другог, оно због одно-
са између тог лика и нашег лика, односно због сукоба 
и природе истог.

Језгро лика („зрнце лика“) може бити основна ка-
рактеристика, али и не мора. То може бити нека друга 
особина, мање важна у појавности и игри, али се ко-
ристи као алатка и прва помоћ за призивање лика. То 
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често може бити и нека радња, чак ритуална, или неко 
друго одређење – епитет или начин (прилог) који пред-
ставља окидач за активацију лика у самом глумцу. Када 
открије ту особину, радњу, епитет или начин, глумац 
тада посеже за том алатком (пред почетак представе 
или на почетку сваке пробе). „Зрнце лика“ могу бити 
разне ствари: начин држања тела, занимање, тикови, 
смех, поглед, узречица, интонација, поклич, маска, део 
шминке, физичка или говорна мана и др. У трагању за 
„зрнцем лика“ равноправне су и физичке и унутарње 
особине. То некада чак не мора бити видљива особе-
ност лика, него нешто што зна само глумац. То могу 
да буду ципеле које лик носи, нешто од реквизита, или 
некада одређена реплика јунака (или неког другог ли-
ка), па чак и дидаскалија. Сваки глумац воли да нађе 
„зрнце“ улоге коју тумачи, јер га то чини сигурнијим. 
Не значи да сваки глумац, радећи на неком позориш-
ном комаду, нађе језгро своје улоге или лика, али је 
потрага оно што процес чини занимљивим. Неретко 
се деси да „зрнце“ нађемо тек након бројних извођења 
представе. „То може бити карактеристичан поступак 
који се јавља у различитим условима“. У улози девојке 
Џо у представи Индијац хоће у Бронкс, јунакиња је све 
време имала жваку. Начин жвакања ми је обезбедио 
„зрнце лика“ и оно ми је служило као помоћно сред-
ство, реквизита. После тога сам много карактера из-
маштала управо помоћу жваке.

Најгласнија реплика – најтиша – најспорија – 
најбржа – најинтензивнија. У тексту улоге најбоље је 
одредити и себи забележити реплику коју сматрамо 
најгласнијом, коју најтишом, даље најбржом, најспо-
ријом и најинтензивнијом. Некада се најтиша и најин-
тензивнија могу преклопити у истој реплици, јер се 
интензитет може и тихо изразити. Некада се пак ин-
тензитет може мерити и најбржом репликом. На овом 
месту бих нагласила да је могуће да се наша класифи-
кација реплика може разликовати на почетку процеса, 
рецимо за столом и пред саму премијеру, што се нај-
чешће и дешава. Овакав начин одређивања реплика 
био ми је од велике помоћи у кључним разрешењима 

лика. Иако сам скоро све табеларно решавала, недос-
тајао ми је тај један комадић. То је, у ствари, случај са 
свим ставкама мог сопственог мини-система.

Глас и говор лика. Одређивање ових особености 
упућује на спољашњу манифестацију лика. Оне могу 
бити додатак појединим унутарњим особинама, које 
су далеко сврсисходније за истинитост и уверљивост 
игре. Под наведеним подразумевам одређење виси-
не, односно дубине гласа – да ли је глас дубок, пис-
кутав, висок, има ли храпавости и тако даље. Много 
је важнији начин говора: темпо, ритам (да ли лик го-
вори разговетно или неразумљиво, да ли говори брзо, 
споро, тихо, гласно, каква је фрактура говора...). Сам 
карактер позоришног лика такође може произилази-
ти из начина говора (ако је уписан у комаду), или пак 
одређењем карактера можемо лик украсити и особе-
ним начином говора. Важно је само да та игра не бу-
де „споља“ и зарад самог украса, него треба, као и све 
остало, да произилази из истинитости смисла. Сваки 
пут када бих играла особе мушког пола или девојчице, 
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морала сам да мењам глас, али тако да не буде суви-
ше различит од мог природног гласа, да не персифли-
рам и удаљим се од истинитости, већ да просто нађем 
нешто своје из детињства. Ствар се почела усложња-
вати када је уследило неколико сличних улога са ис-
тим захтевима, јер више нисам знала како да учиним 
да буду различите, а ипак уверљиве. Неке сам тражила 
у својој доњој лаги, а неке у фалсету. Била сам свесна 
чињенице да је суштина наћи начин размишљања који 
ће скренути пажњу са тих појавних особина.

Исто се односи на ход и покрет. Неки особен по-
крет и ход можемо додати својој улози коју градимо, 
али само ако то служи представи, односно доприно-
си смислу. Ход може бити гегав, одсечан, тром, спор, 
мрављи (и неретко сам имала прилику да ми те одре-
днице буду задате у позоришном комаду). Са друге 
стране, веома сам ретко имала прилику (и храброст) 
да сама нешто додајем, осим ако сам играла муш-
ке улоге, па сам свакако морала да прилагодим ход 
и покрет нечему што није моја природа, а морало је 
да делује уверљиво. враћам се улози дечака, овог пу-
та Невена у Урнебесној трагедији Душка Ковачевића. 
Моје искуство креирања лика дечака током студија сам 
овде искористила, па сам се физички лако убацила у 
фармерке дванаестогодишњака. Имала сам задатак 
да плешем као његов идол Елвис, али је то требало да 
изгледа полуспретно. И само делимично уверљиво. У 
сваком случају сва открића до којих сам дошла била 
су касније лако применљива (и поред тешког пости-
зања уверљивости). Јер тело памти, мишићи памте и 
у ова два случаја, Синета и Невена, били су донекле 
и „зрно лика“. Исти је случај и са смехом, о чему ће 
касније бити речи.

Критичне тачке. При крају систематизације уло-
ге неопходно је пажљиво погледати како изгледа „гра-
фикон“ нашег лика (поводом свих пронађених одре-
дница) и да ли је, због неких проба које су нас водиле 
у смеру ком се нисмо у почетку надали, дошло до за-
окрета и промена. Зато је добро већ у анализи комада, 
на читаћим пробама, поставити критичне тачке свог 

јунака, јер се редитељ најчешће бави целином, однос-
но постављањем критичних тачака представе. У при-
премном периоду – анализе за столом – свакако дели-
мо текст на делове према критичним тачкама комада, 
који се не морају нужно поклопити са критичним тач-
кама лика. Важно је имати на уму да се дељење увек 
врши по критеријуму промене збивања, а критичне 
тачке су некакве међе између одломака.

Тајна јунака може да буде нешто на чему се гради 
целокупни задатак – на сакривању те тајне. За глумца 
може да буде веома изазовно да се кроз цео комад ба-
ви управо сакривањем тајне. Некада може и да је до-
датно себи зада, без оглушавања о представу, а себи на 
задовољство. Тајна Синета, већ поменуте улоге, била 
је што је она играла мушку особу. Прилагођавање је 
направио професор Борис Исаковић током рада с кла-
сом чији сам била део на основним студијама. Задатак 
је био да усвојим хабитус мушкарца, што ће ми кас-
није веома користити, јер сам играла и дечака Невена 
у Урнебесној трагедији у режији Маје Марчете Гргић.

Трећа група алатки из глумачког система чини 
скупину помоћних средстава за грађење улоге, које 
нису од пресудне важности као оне претходно наведе-
не, но представљају украс или тајно оруђе којим глу-
мац може да се користи када промишља о улози коју 
треба да тумачи.

Животиња која одговара лику – није исто ако од-
лучимо да лик који тумачимо подсећа на змију, мачку, 
славуја или кокошку. У избору праве животиње за своју 
улогу може да лежи и језгро лика или његова основна 
карактеристика. Када сам радила представу Индијац 
хоће у Бронкс Израела Хоровица, у режији Весне Топа-
лов, осмислила сам своју јунакињу (аутор ју је зами-
слио као мушки лик) као сијамску мачку. Нисам раније 
имала прилике да тумачим пожељне и згодне девојке 
са маргине живота, па сам одлучила да истражим тај 
сегмент своје глумачке личности, јер то није било у су-
кобу са идејом комада. У многим представама сам себи 
задавала задатак да улоге играм као лептир (Кнежева 
вечера), Ивона кнегиња бургундска је била лењивац и 
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на моменте крава, па и овца. Али ипак највише ној. У 
представи На Дрини ћуприја сам била рањена лавица 
и лисица, а у Билборду пума. Иако сам у својој првој 
улози у професионалним водама, у представи Ја или 
неко други била канаринац (као и у Госпођици Јулији), 
тада сам први пут испитивала трагање за тачном жи-
вотињом као глумачки поступак. У Травнику сам била 
пољски миш, а у Вештицама срна и зечица. У комаду 
се помиње како јој зечица уђе у замку и Елизабет је 
сама скува за ручак – то јесте метафора свега што ће 
се њој десити, као вид антиципације.

Боја која описује карактер зависи и од нашег од-
носа према спектру боја, а не само од онога што оне 
начелно представљају. Не треба мешати боју каракте-
ра са бојом костима, али нам дезен костима понекад 
помаже да боље разумемо лик или да добијемо бољи 
увид у виђење костимографа. Боја костима често може 
представљати контракарактер, као да лик скрива своју 
праву природу или се лажно представља.

Смех и плач представљају врхунце одређених си-
туација. Врло често, када су глумци у појачаним емо-
ционалним стањима, у представама дају своја приватна 
осећања, не водећи рачуна о томе да се лик који тумаче 
можда не би тако и толико отворио публици. Можда 
би лик плакао пригушено, без звука, или пискаво, а не 
обично или криком као глумци који их играју. Тражење 
тачног смеха и плача може да буде сликовито и „онео-
бичено“ тумачење лика. Враћам се поново на Синета и 
Невена. Сине је имао циничан и дубок смех, који је не-
када узроковао бол у душнику, ако сам га неправилно 
изводила. Али ми је то веома помогло да заокружим 
лик споља. Морала сам постићи извесну физичку и 
појавну уверљивост, која је била веома далеко од мог 
приватног бића. Невен се другачије смејао – он је био 
срећно дете које се шали са родитељима. Имала сам 
задатак да својим смехом натерам и публику на смех. 
То ми је веома ретко полазило за руком, па сам почела 
да истражујем врсте смеха. Гроктање сам открила као 
један од начина. Посебно зато што се тај смех детета 
у породици третирао као доказ да са дететом нешто 

није у реду. Где год сам могла убацивала сам Невенов 
смех да бих тиме поентирала на крају када код деча-
ка смех утихне и када се породица коначно ослободи 
дечаковог смеха. Његов смех је „сметао“ и говорио у 
прилог породичној душевној болести, а у ствари је био 
одраз болесних односа у породици. Један од најнеоб-
ичнијих ликова које сам имала част да играм била је 
Ивона, кнегиња бургундска, Витолда Гомбровича. Она 
у представи једва проговара, а насловна је јунакиња 
која трпи радњу све време. Сваки најмањи покрет или 
оглашавање морали су да буду „онеобичени“. Није до-
лазио у обзир било какав реалистичан поступак. У јед-
ном тренутку је требало да истрчи са сцене плачући. 
Ја сам то урадила на обичан, свој начин, а онда ми је 
колега Драгослав Пешић сугерисао да нађем њен плач 
и предложио да пробам да цвилим као мишић ухваћен 
у замку. То сам и урадила. То је било једно веома креа-
тивно решење, до ког, истина, нисам дошла ја, али ме 
је увек подсећало да треба да трагам за „другом лоп-
том“ и да никада не прихватам прво решење до којег 
дођем. У овом решењу крила се и животиња моје ју-
накиње. Када ми је колега открио ово решење и када 
сам га испробала и доказала да функционише, на ос-
нову тога сам решила још неке елементе лика, који 
су се тицали хода и дисања. Премда је дах нешто што 
нема своју манифестацију за публику и није видљив 
на први поглед, мени је донео унутарњи ритам лика.

Хороскопски знак – глумци који се интересују 
или прате хороскоп и астрологију често одмах на са-
мом почетку свом јунаку одреде наталну карту, а не 
само главни знак хороскопа ком припадају. То је сис-
тем који они разумеју и који им много помаже. Хоро-
скоп не спада у моју личну стратегију, али га сматрам 
и те како корисним за оне глумце који се њиме баве.

Како би се глумци што боље упознали са својом 
улогом, односно да би што лакше примили свог јуна-
ка у себе, предлажем још неке теме.

– Каква је фацијална експресија кроз основна 
емотивна стања (радост, љутња, страх, гађење, 
изненађење, туга). Алба метод сам упознала 
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тек током докторских студија на предавањи-
ма професора Срђана Радаковића. Наиме, 
докторка Сузана Блох (Susana Bloch) је по-
ставивши Алба метод указала на могућност 
да се путем емоционалних образаца дође до 
самих емоција, односно до њихових манифе-
стација на сцени. Поменути обрасци се састоје 
из респираторно-фацијалних комбинација за 
свих шест основних емоција. Тако особа/глу-
мац може индуковати емоције помоћу свес-
ног контролисања рутине дисања, фацијалне 
експресије и положаја тела (позе), односно ге-
ста. Циљ је пре свега да се заштити глумчево 
психичко здравље. Алба метод сам одмах ис-
пробала на пробама представе Берлински зид, 
јер су емоционална стања била изузетно јака, 
а пробе врло захтевне. Неутрум који Сузана 
Блох заговара представља такође важну ставку 
у овом систему, јер нас одмара од ових техника 
и покушаја да дођемо до резултата. Елизабет 
Ен Таузент (Elizabeth Ann Townsend) у истом 
раду коментарише и упоређује Алба метод са 
методом Мајкла Чехова, који је заговарао сле-
деће – да глумац вољно пробуди свој центар и 
пронађе психолошки гест, радњу као врховно 
оруђе глумца, а све у циљу успостављања ко-
некције тело-ум.

– Грех (хибрис) који је трагичка кривица јунака, 
можда не лична, већ можда кривица родитеља 
(прародитељски грех).

– Одредити највећу фобију, највећи страх јунака 
којег тумачим (макар то била и комедија).

– Тикови лика, уколико их има, и ситуације из 
прошлости које су утицале на њихово јављање. 
Муцање се данас у позоришту третира као не-
потребни украс и вишак, али то не мора да бу-
де тако ако је оно добро мотивисано – неком 
траумом или немогућношћу да се лик изрази.

Постоји и такозвани пакет средстава који пред-
ставља попис оних момената у грађењу лика који ни-
су јако важни, али могу да буду веома инспиративни.

– Хоби – одлично може да одреди део каракте-
ра лика. Није занемарљиво ако тумачимо по-
вученог јунака којем је хоби стрељаштво или 
читање.

– Идол лика – прихваћен модел понашања као 
узор – на кога се угледа лик, чије назоре при-
хвата, усваја и са којима живи (мајка, комшија, 
учитељ, музичка звезда...). Мом лику Невену 
идол је био Елвис. Он се облачи као Елвис, пра-
ви исту фризуру и покушава да игра као он. На 
известан начин то антиципира да ће имати и 
судбину сличну Елвисовој, што на крају остаје 
недоречено и отворено као решење.

– Филмови које лик гледа – ово је део који се ти-
че домаштавања неких особености јунака.

– Занимање – често може да одреди основну ка-
рактеристику или „зрнце лика“. Позив јунака 
најчешће јесте лична карта улоге, зато писац 
неретко и ставља у комад управо ово одређење.

– Порекло (из какве породице потиче лик, как-
ви су односи у породици, како се то одражава 
на нашег јунака...), порок, слабост – уколико 
лик има порок требало би то себи прибележи-
ти као могући адут. Треба бити врло обазрив 
када су пороци у питању, јер је врло тешко 
оправдати ситуације када је лик на сцени под 
дејством дрога или алкохола. Такве ствари треба 
сакривати, не треба их никако демонстрирати 
и „преглумљивати“. Зато је, по мом мишљењу, 
најбоље избегавати их, сем уколико нису упи-
сани у позоришни комад. Треба тражити фи-
не, дискретне радње које ћемо користити ако 
тумачимо ликове са пороцима.

– Степен издржљивости, праг толеранције. Иво-
на, кнегиња бургундска била је вишеструко зна-
чајна представа за мене као глумицу. Шта год 



81 >

да бих ја понудила као решење, редитељ Радо-
слав Миленковић је говорио: „Не! Ни то! Јед-
ноставно ништа“. Дуго ми је требало да доку-
чим суштину. Иако су критике биле позитивне, 
мислим да сам свега неколико пута успела да 
пронађем тај мрак и ту врсту концентрације 
која ме је водила до нашег циља. То се мож-
да није толико видело, али је мој субјективни 
осећај био најбољи репер. Дуго сам се опирала 
чињеници да неко може као Ивона толико да 
трпи и буде помирен са судбином, и да нема 
никакву реакцију.

– Поштапалице или узречице често могу бити и 
језгро лика, или пак начин говора који може 
бити веома занимљива особеност.

– У корпус занимљивих средстава спадају и ар-
хетип, као и анализа приватног и јавног бића, 
затим, позната слика – сликар. Често сам до-
бијала инспирацију гледајући слике познатих 
аутора или савремених аутора на поставкама 
које сам посећивала баш у периоду рада на не-
кој представи и улози. Некада и фотографија из 
новина може да буде инспиративна (не лик, већ 
атмосфера коју доноси). Радећи на Просјачкој 
опери Вацлава Хавела с младима покушавали 
смо да продремо у тај маргинализовани свет. 
Предложила сам да сви истраже дела Георга 
Гроса. Он је био савременик Бертолда Брехта, 
који је дао узорак овој причи након лондонских 
легенди.

– Тајни живот лика – наши ликови понекад во-
де паралелне животе, или им ми можемо из-
маштати један такав живот, у ком могу бити 
све оно за шта у свом „реалном“ књишком жи-
воту немају храбрости.

– Предвреме лика као посебан емоционални ба-
гаж са којим улази у комад, сцену. Ако јасно 
дефинишемо шта се тачно десило са нашим 
ликом пре уласка на сцену, можемо да напра-

вимо „улазак“ који се памти и који публици 
доноси обиље информација о датом лику. Ми-
лан Плетел, професор на основним студијама 
глуме, инсистирао је у великој мери на уласку 
и изласку ликова са сцене док је радио са на-
ма.

– Тетоваже, пирисинзи као модел савремених 
тековина – шта значе и зашто их је лик ура-
дио, ожиљци лика и њихова историја.

– Физичке аномалије спадају у пожељна глумач-
ка средства, али једино уколико је њихова упо-
треба добро мотивисана. Све што сам написа-
ла о муцању може се односити и на физичке 
аномалије.

– Предмет (стални реквизит који лик користи).
– Наслеђе и социокултурно окружење лика.
– Коришћње опијата, алкохола и др. и њихова 

дејства на лик; трауме лика из прошлости, ак-
туелни страхови, психолошке инхибиције; дечје 
игре којих се лик играо или се још увек игра.

Навешћу и описати још нека од занимљивих сред-
става која глумцима могу помоћи у процесу креирања 
позоришног лика.

Реквизити. Реквизити могу веома да помогну, ако 
су ваљано одабрани и одговарајући за улогу и радњу 
позоришне представе. Некад реквизит може да мења 
своју функцију. Пожељно је да глумац нађе нову функ-
цију и друге могућности за употребу истог реквизита. 

Подтекст. Некада поједине реплике имају иро-
ничан призвук, али изражавају пасивну агресију. То 
су сложеније говорне радње и подразумевају далеко 
већи ниво глумачке вештине него што је то случај са 
једноставним и јасним говорним радњама. Имајмо у 
виду и да су извесне говорне радње врло скривене, па 
се публика само пита и осећа некакву тајну, све док на 
крају комада радња не пукне к‘о „Чеховљева пушка“.

Тежиште лика. Једна од вежби јесте проналажење 
„тежишта лика“. Тежиште лика представља тачку на 
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телу, или орган, или део тела који представља центар 
деловања јунака при извршавању радњи, а у смеру ост-
варења задатка или циља. То могу бити груди, ако је ју-
нак превише срчан или мисли срцем. Може бити глава, 
мозак, уколико је разборит, или пак гениталије, једна 
нога, прст на руци. Тежиште се може пронаћи разним 
проматрањима – од анализе радњи и биографије лица, 
до вежби импровизације којима инстинктивно трага-
мо за решењем. На крају увек можемо да померамо 
тежиште и да уочавамо шта се код лика мења када то 
радимо (како се мењају његове радње).

Исповест из лика. Једна од мени посебно драгих 
вежби у креирању улоге јесте исповест из лика. Пр-
ви пут сам ову вежбу радила на радионици у Пули са 
редитељем Робертом Рапоњом. Мој задатак је био да 
испричам све што желим и осећам у име Трепљева. 
Трепљев је испричао своју прошлост, садашњост, па 
донекле и будућност из свог угла – онако како ја ми-
слим да је он све те приче које знамо из драме, али и 
ван онога што је Чехов нама оставио, доживео и емо-
ционално обрадио. Ово је веома корисна вежба. Наго-
ни нас да дубоко промишљамо биографију лика, због 
тога што је ово предкапија за одбрану нашег јунака. 
Ми улазимо у ципеле нашег лика и покушавамо ис-
тински да видимо живот његовим очима.

Музичке вежбе као подстицај глумачког креи-
рања. Музика заузима веома важно место у мом глу-
мачком систему. Било као инспирација и атмосфера 
коју ствара током процеса, било као помоћ емоцио-
налном памћењу. Када су редитељи доносили готову 
музику на пробе, процеси рада су били продуктивнији, 
а онда када би музика стизала накнадно, увек је пред-
стављала само додатак који би неретко деловао нака-
лемљено на целину. Без обзира на то да ли у представи 
постоји сонг или не, глумац може себи да искомпонује 
сонг или да нађе адекватну песму за сонг његовог ли-
ка. Користи су вишеструке – од лакшег улажења у лик 
до снажнијег и квалитетнијег емоционалног памћења. 
Глумац може увек да искомпонује музику душе свог 

јунака (ако је музички образован, али и ако није) и да 
проба да је одсвира на неком инструменту, који може 
бити у складу или у контри са карактером који игра.

Костим би требало да буде шлаг на торти, али то 
не мора увек бити случај. Понекад је у потпуној супрот-
ности са оним што је глумац постигао до тренутка ге-
нералних проба. И велика је одмоћ, јер шаље потпуно 
погрешну информацију, а некада је и плеоназам, па је 
у том смислу непотребан и такође неадекватан. У Ујежу 
сам успела да костим преокренем у своју корист, да га 
деконструсањем оживим и учиним важним знаком ка-
рактера. Обућа ми је такође изузетно важна, јер моја 
веза са подлогом и моје уземљење зависе од ципела.

Незахвално би и нетачно било прогласити једну 
методологију или систем за водиљу у сваком процесу 
рада на улози. Сваки лик јесте нови подухват, подух-
ват сам за себе и тако се треба и поставити у трагању 
за уметничким средствима.

Поента глумачког позива је трагање за смислом. 
Било да је у питању строго наш позив и анализа штива 
које треба да тумачимо, или је то потрага главне јуна-
киње овог комада која је изродила представу. Не по-
стоји списак правила која ће, када се примене, учини-
ти да се улога сама од себе оствари. Наши читалачки 
избори, сваки филм или серија коју погледамо, свака 
изложба или графит, дечји цртеж могу равноправно са 
свим наведеним у раду да буду инспирација и путоказ 
глумцу. Наше несвесно је врло често већи извор креа-
тивности од свих научених правила и стечених знања 
која смо рацијом усвојили. Глумачки систем је отво-
рен и жив организам.

Интуиција је у глуми изузетно важна. Постала сам 
свесна да је не користим довољно и да сам склонија 
рационалном приступу у грађењу улоге и лика. Мо-
нодрама је требало да ме врати интуитивном присту-
пу, да бих покушала да се томе препустим са пуном  
вером.
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ПИТЕР БРУК И ТЕАТРАЛИЗАЦИЈА МИТА У 
ПОЗОРИШНИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА1)

З а разлику од Линдзи Кемпа који је целог свог жи-
вота трагао за универзалним позоришним језиком 
у оквиру поп културе друге половине двадесетог 

века, Питер Брук се релативно касно у свом профе-
сионалном развоју окренуо језику авангарде. У лон-
донској опери Ковент Гардена он је најпре постављао 
брилијантне, али одиста конвенционалне Шекспирове 
комаде, све док се једног дана, крајем педесетих годи-
на двадесетог века, није заинтересовао за Жан Ануја, 
Кристофера Фраја и Жан Коктоа: Ови аутори су се, до-
иста успешно трудили да врате поезију и осећање по-
етског у натуралистички тренд модерног театра. Брук 
је, упркос завидном успеху својих претходних предста-
ва, кренуо да обраћа све више пажње поетској драми, 
јер је то за њега била једина врста позоришта која није 
била „умртвљена“ и која се разликовала од упарложе-
ног класичног репертоара и комерцијалне комедије. 
Преломни тренутак у његовој каријери је настао након 
Брукових контроверзних поставки Артура Милера (По-

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

Пише > Нина Живанчевић

Антонен Арто и  
„позориште суровости“ (III)1)

Питер Брук крајем 1940‑их, фото: Ангус Мекбин
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глед са Моста по први пут уводи хомосексуални пољу-
бац на сцену) и Тенеси Вилијамса (Мачке на усијаном 
лименом крову) након којих је Брук бива отпуштен из 
Опере Ковент Гарден. Он је почео да поставља перти-
нентна питања која су му уздрмала каријеру, а она су 
била следећа: „каква се револуција догодила у сликар-
ству пре педесет година, а која је била пресудна за раз-
вој позоришта? Да ли публика може да одреди грани-
цу између оног стварног и нестварног, „конкретног“ и 
апстрактног, разлику између обичне приче, заплета и 
ритуала?“ Брук се дао у потрагу за одговорима на пи-
тања а нашао их је у Артоовој књизи Позориште и ње-
гов двојник; она је 1958. била преведена на енглески. 
Од тренутка када је Брук усвојио Артоове тврдњу да 
позориште пре свега треба да се врати нужним живот-
ним ситуацијама као што су болест, безакоње, лудило 
или рат, он прихвата и друге представнике француске 
авангарде са којима почиње да сарађује.

Жан Жене га моли 1960. да режира његов, у Фран-
цуској забрањени Балкон, да би затим (1964) Брук ре-
жирао Параване. Међутим, тек након режије представе 
Мара/Сад2), Брук потпуно урања у Ритуално позориште 
претходно конципирано и сажето у теорији Антонена 
Артоа. Он ће се убрзо повезати са Жан Луј Бароом, 
који је покренуо Theatre des Nations (Театар народа) 
који је био продужетак његове идеје „тоталног театра“ 
где су се традиције Далеког Истока, театара Бунра-
ку, Кабуки и Но сусретала са живим експериментима 
Ливинг театра, Гротовског и Еуђенија Барбе. А када 
је 1968. Жан Луј Баро основао Центар за међународ-
на позоришна истраживања (Centre for International 
Theatre Research) који је уједно био лабораторија за 
различите позоришне стилове, а и место фестивала 
различитих позоришних продукција – Баро је позвао 
Питера Брука да буде његов уметнички директор! Два 
редитеља спајале су бројне суштинске сличности и би-
ли су предодређени за сарадњу: Баро је својом идејом 
„тоталног театра“ покушао да колективно укључи пуб-
лику у „тотално позоришно искуство“, док је Брукова 
идеја „позоришта празног простора“ доиста била по-
дударна са Бароовим „тоталним театром“. Обојица су 
одбацила натурализам у уметности као стил који је 
служио државном естаблишменту. Брук и његов са-
радник Чарлс Маровиц су, пре свега, желели да ство-
ре „поетски простор“ који би се уздигао над животним 
искуством кроз врисак, шок, и уплив у подсвест и који 
би одговарао, изломљено и фрагментарно, савременом 
човеку у датој околини. Брукова еклектична мешави-
на симболизма, ДАДЕ и Артоовог искуства подсећала 
је на оригинално полу-религиозно позориште. Сврха 
Брукове позоришне Лабораторије била је, између ос-
талог, да руши конвенционалне драмске вредности 
представљене традиционалним „системом вредности 

2) Вајс, Петер, Прогон и убиство Жан-Пол Мараа, у сценском извођењу 
штићеника душевне болнице у Шарантону, по замисли Маркиза де 
Сада, комад иначе познат под насловом Мара/Сад.

Питер Брук 1953, фото: Сесил Битон
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Станиславског“, као и да врати позориште коренима 
физичког театра.

Лабораторија је почињала напором глумца да ос-
мисли невербалну и „чисту“ комуникацију са публиком 
путем преноса мисли; пренос би повремено прекидали 
крици или физички ритмички покрети који би означили 
повратак суштинској психолошкој основици лика. Рад-
ни поступак је био сличан раду Гротовског, међутим, 
Брук је видео његов рад тек у Паризу, неколико година 
након оствареног личног учинка. Свој авангардни рад 
Брук је представио у Лондонском аматерском драм-
ском друштву, са Артоовим комадом Испљувак крви. 
Брук је отворио комад сценом коју му је, у фрагментар-
ном виду, испричао Баро – а сцена је приказала Артоа 
у аудицији код великог, старог драматурга Шарла Ди-
лена. Наводно, када је Дилен прозвао Артоа на сцену и 
понудио га да седне, Арто је почео да скаче и да пузи 
око столице, да се тресе и да дрхти, да би се коначно 
попео на столицу и скочио са ње уз изјаву: „Господине, 
ако сте од мене очекивали реализам – нећете га доби-
ти, збогом!“. Ова почетна сцена је трајала тачно три 
минута праћена радњом у Испљувку. Брук је користио 
папирне маске које су прекривале лица, али цео овај 
поступак није импресионирао ни публику, а ни кри-
тичаре који су негативно оценили комад. Мало бољи 
пријем добили су Женеови Панели, комад који је, уз 
френетичну глуму био испресецан дивљим повицима 
и ритуалним покретима, а који је личио на Артоове 
поставке и кога је Брук, међу првима у историји теа-
трологије назвао „пробним радом“ или представом у 
процесу настајања (work in progress). Брук је 1974. по-
стао уметнички директор француског позоришта Buf 
de Nor где је наставио да режира комаде користећи 
сличне авангардне поступке. Године 1977. он поставља 
серију поставки Жаријевих комада насловљену Иби у 
Буфу, као и Бихнеровог Војчека и Стриндбергову Игру 
снова, да би се потпуно окренуо перформативном ме-
тоду и хепенингу у Вајсовом комаду Мара/Сад, као и 
у његовим омиљеним Панелима, где су вежбе импро-

визације изражавале фиктивна емоционална стања и 
где су глумци сликали панеле брзим покретима акцио-
ног сликарства. Брук је такође инсистирао на мењању 
односа са публиком која се нашла у центру збивања 
окружена драмском акцијом; она је мењала места са 
извођачима који су захтевали њено активно учешће – 
у поставци Бруковог комада US. Било да је наслов оз-
начавао заменицу „ми“ или скраћеницу за Сједињене 
Државе „У.С.“, идеја је била да на крају представе глу-
мачка екипа ритуално одбија да напусти сцену, дово-
дећи тиме у недоумицу публику која се колебала да ли 
да напусти салу или да се прикључи глумцима. Брук 
је оваква естетска решења тумачио својим трагањем 
за „ритуалном драмом“ и ритуалним позориштем из 
којих је потицао наративни свет Жана Женеа. При из-
вођењу Стриндберга, Брук је инсистирао на интензив-
ном тренингу глумаца у импровизацијским вежбама 
јер су градили вокабулар из света акробатике и цир-

Питер Брук крајем 1950, фото: Ирвинг Пен
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куских вежби; инсистирао је такође на блиском кон-
такту, готово дружењу глумаца са публиком. Његова 
поставка Шекспировог Сна летње ноћи, која се увели-
ко разликовала од његовог истоименог филма, желе-
ла је, према речима Брука, да истражи тајну „тоталне 
анархије“ која се пробијала кроз Шекспирову поезију, 
а која је у представи осмишљена циркуском метафо-
ром физичке репрезентације, која је, пак, стајала на-
супрот евокацији вербалне поезије. Његова интерпре-
тација ових комада, његов приступ сценским пробама 
и „празном (сценском) простору“ су се разликовале 
од свега осталог виђеног на авангардној позоришној 
сцени тог времена.

Уследило је Бруково извођење Краља Лира које је 
имало укус Бекетовог приступа егзистенцијалном про-
блему старења и немаштине; комад је био инспирисан 
студијом Јана Кота о Шекспиру и античкој Грчкој. У 
Шекспировој Бури и Сенекином Едипу, који су усле-
дили након Лира (1968), Брук је превасходно истра-
живао тамну и ирационалну страну човекове природе, 
као и границе његове издржљивости. Бруков и Сенекин 
Едип представљао је прекретницу у позоришном из-
вођењу, јер је оригинално комад био написан за скан-
дирање и декламовање. У стилском приступу комад 
је сасвим био необичан – готово идентичан Артоовом 
Позоришту суровости, у њему се Брук послужио тек-
стом Теда Хјуза који подвлачи сличност крвопролића 
у античкој Теби са нашим савременим, који се дого-
дио у Вијетнаму 60-их година 20. века. У пробама за 
Едипа, Брук је развио вежбе које су се искључиво ос-
лањале на кинески Таи Чи, и на коришћење земљине 
теже као јединог извора радне енергије. 

Брук је дошао до својих открића трагајући за уни-
верзалним позоришним језиком јер је, гостујући на 
различитим континентима, увидео да је језик највећа 
баријера у позоришту и да га се треба ослободити. Ње-
гов покушај да развије вишенационалну међународну 
трупу са глумцима из Јапана, Персије, Шпаније, Аме-
рике и Француске говори у прилог идеји да позоришни 

језик треба да је директан и да се не сме ослањати на 
лингвистику. У представи Бура, коју је такође насло-
вио Пробни рад, инсистирао је на огољеној позорни-
ци, на празном простору, укинуо је заплет и каракте-
ризацију лика, а концентрисао се на друштвене теме 
као што је експлоатација човека, насиље, сексуалност 
и револуција. Охрабривао би публику да се упознаје и 
дружи, макар на кратко, са присутним глумцима, јер 
и публика је требало да буде део мизансцена (у овоме 
је био претеча Амбијенталног театра Ричарда Шекне-
ра). Један је од покретача глумачке вежбе „огледало“, 
где један глумац иницира физички покрет, а следећи 
га имитира; Брука је занимало да створи физичке сли-
ке-таблое који би артикулисали цео простор, извођаче 
и посматраче у јединствен покрет групе као целине. 
Бура је и била реализована у облику обрнуте пирами-
де где је силовани Просперо био на њеном дну, а Ка-
либан (Просперов алтер-его) се обрео на врху док су 
сви остали глумци били учесници овог великог пира-
мидалног чина сексуалне оргије. Брук је свео Шекс-
пирове дијалоге на минимум – желео је да покаже 
праву дивљу природу човека која исијава из површног 
прелакираног простора наше цивилизације. Проспе-
ров покушај да контролише Калибана поучавајући га 
простим биномима „ја и ти“, „господар и роб“, претхо-
ди великој теми Каспара Питера Хандкеа, комад који 
је Брук поставио 1972. Један од глумаца је препричао 
своје искуство рада са редитељем на представи Едип 
наглашавајући да је на пробама Брук инсистирао на 
одређеним техникама дисања који су домороци ко-
ристили у церемонијалне сврхе, да су му вокални об-
расци били веома важни, као и обрасци лупања но-
гом и стопалима о под, као што би то чинили шамани 
у неком племену. Сви ови елементи су водили Брука 
стварању Ритуалног театра (што смо јасно видели у 
његовом раном филму Сусрети са изузетним људима, 
приказаном 70-их година 20. века), а који ће касније 
кулминирати продукцијом Оргаста на фестивалу у  
Персеполису 1971. 
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Оргаст је била творевина и новог језика који је 
песник Тед Хјуз измислио са намером да послужи Бру-
ку у представи која је требало да произведе у гледао-
цима магично стање свести где би сви били у стању да 
разговарају са биљкама, птицама, глумцима итд. Овај 
говор је био веома музикалан и имао је доста слично-
сти са раним дадаистичким експериментима који су 
неговали „пластични звук“ кога налазимо и у надре-
алистичком аутоматском писању, у Швитерсовој Со-
нати са прималним звуцима и перформансима Трис-
тана Царе. Иначе, само име Оргаст био је неологизам 
састављен од назива за живот – „Орг“ и имена ватре 
„Гаст“ који су коришћени да објасне мултипне легенде о 
Прометеју, Хроносу који је прождирао децу, те култове 
богова ватре, Хелиоса и персијског Зороастре. Хјузова 
жеља била је да компаративним тумачењима митова 
из различитих делова света открије извор заједничког 
мита и заједничког језика који је негде почивао затрпан 
под огромним брдом удаљених архетипова. Брукова 
представа која се одвија у два дела, и углавном у свету 
духова, била је изведена у легендарном Граду Мртвих 
краљева (Накш-е-Рустам), ситуираног на рубу античког 
Персеполиса. Магија самог амбијента је била толико 
јака да је Брук годинама покушавао да пренесе на све 
позорнице света природне елементе из Персеполиса. 
У својој следећој представи, Махабхарата, покушао је 
да оживи мит амбијенталним ефектима – прекрио је 
бину песком, а у позадину позорнице уградио је брдо 
које је заклањало видик и сунчев излазак, те су за ову 
представу, у Цириху на пример, морали свако вече да 
руше бину и следећег дана поново да је подижу. Међу-
тим, Махабхарата је упркос тешким сценским захте-
вима била одиста чаробна представа и о њој ће нешто 
касније дуже бити говора.

У време док је још припремао Оргаст, Брук је 
почео да методично води и изводи представе у заба-
ченим и аутентичним местима где, наводно, доморо-
ци нису имали искуства са позориштем. На африч-
кој турнеји (1972–1973) Брукова трупа је изводила 

представе на тепиху који је носила са собом; њиме би 
прекрила блатњаво тло афричког села и на таквој вр-
сти сцене изводили би представу. Као производ овог 
искуства родила се једна од најбоље конципираних и 
стилски изведених Брукових представа, Конференција 
птица. Међутим, проблем Брукове визије „органског“ 
или природног приступа позоришту, показао се као 
горући управо у овој представи. Директор америчког 
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Националног црног позоришта у Харлему оптужио је 
Брука да штити неоколонијалну визију света. Брук је, 
између осталог, укључио у овај пројекат француску 
филмску екипу која се понашала као на некој врсти 
позоришног сафарија.

Конференција птица, коју је Брук поставио са 
драматургом Жан Клод Каријером 1979, била је пре-
васходно антрополошка и антропоморфска предста-
ва, базирана на персијском миту из 12. века; у њој су 
се улоге мењале, унутар представе, сваке вечери. За 
разлику од ове представе раскошних декора која је ко-
ристила стилове Балинежанског луткарског театра и 
оријенталног театра с, представа Ик је била намењена 
африканцима у афричком декору, при Бруковој африч-
кој турнеји. Она није имала ни традиционални заплет 
ни развој приче, а радња се састојала од узастопних 
вињети из живота најсиромашнијег афричког племе-
на, званог Ик! Брук је овом представом желео да на-
падне западњачки систем друштвених вредности чија 
додела социјалне помоћи није била нити много боља 
ни значајнија од незнатне доделе друштвених добара 
у поменутом афричком племену.

Прави повратак театру мита Брук је пак, оства-
рио 1985. представом Махабхарата која је најстарији 
песнички еп наше цивилизације, а чије ране верзије 
потичу из 5. века п.н.е. а тичу се историјских ратова 
који су се одиграли неколико стотина година пре пада 
грчке Троје. Ово класично дело Хинду књижевности 
састоји се од класичних митова ваневропске митоло-
гије који славе човечанство као такво. 

Представу Махабхарата могли бисмо тешко да 
прогласимо било театром било ритуалном церемонијом 
јер деветочасовна представа коју бог Кришна припо-
веда у трећем лицу, окупља све аспекте људског иску-
ства. Била је то представа у којој су практични, спири-
туални и уметнички аспекти имали подједнаки набој, 
а сваки покрет извођача/ глумца даривао је представи 
одређено сематичко значење, чак и „најмањи покрет 

прста на руци глумца значио је нешто“.3) Да би оства-
рили позоришни минимализам коме су тежили од по-
четка сарадње, Каријер и Брук су сажели приповедање 
оригиналног епа сводећи га на повести две породице 
из племена Каурава и на пет приповедања породице 
Пандава; некако су свели ову примарну епску линију 
на 26 глумаца и шест музичара у представи која је по-
чињала увече, а завршавала се следећег дана у препо-
дневним часовима. Када је Махабхарата извођена у 
њујоршкој Бруклинској академији публика је била све-
сна дужине представе па се за ово искуство опскрбила 
покривачима и сендвичима – било је то искуство које 
је било тешко пратити у непрекинутом низу сценских 
догађаја, али истовремено од јединственог значаја за 
развој позоришне свести гледаоца. Сви присутни посма-
трачи нашли су се потпуно збуњени релативним то-
ком редитељског позоришног времена – ако би нам се 
одређена епска секвенца учинила мање занимљивом, 
излазили смо напоље да попушимо цигарету и да ко-
ментаришемо претходне сцене које су нам се допале. 
Као и пред разуђеним опусом Себастијана Баха, сви 
смо осећали да присуствујемо јединственом искуству 
„опере аперте“ или отвореног уметничког дела. Када 
је Брук по први пут видео Махабхарату у сценском из-
вођењу, била је то представа традиционалног индијског 
Катакалија са играчима одевеним у златну и црвену 
одећу, сходно нашминканима зеленом и белом бојом. 
Када је сам прионуо послу да направи своју верзију, 
укључио је крајње економичне визуелне ефекте и био 
штедљив у сценском покрету што је дало његовој новој 
верзији старог епа изузетну снагу. Пошто се ослонио 
искључиво на ликове глумаца као основне покретаче 
гледаочеве маште, Брук је свео овај старински мит на 
просту људску димензију и меру. У Бруковом извођењу 
заплет у драми одиста добија хуману димензију, коју 
нам и сам еп прописује: Кришна, божанство које до-
минира епом „јавља се у обличју човека, јер он јесте 

3) Инис, Кристофер, Авангардно позориште 1892–1992. Ибид, стр. 
144.
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у ствари човек“, а Ганеша, божанство са главом слона 
обраћа се дечаку речима „он је ватра и суштина свега 
невидљивог“ и у једном тренутку скида са себе анима-
листичку маску да би се представио као отеловљење 
или еманација Кришне. Поетску историју човечанства у 
драми приповеда песник Вијаса, а прича је неком ано-
нимном дечаку који буквално овде представља публи-
ку. Публика, пак, радњу гледа дечаковим очима и на 
крају Брук саопштава „ако пажљиво слушате и чујете 
ову причу, на крају ћете постати неко други“. Пред-
става је терапеутске природе јер треба да произведе 
духовну промену у посматрачу откривајући му ко је 
или шта је он у ствари.

Није стога чудно да је Брук за ову представу ан-
гажовао звезду водиљу колеге Гротовског, славног Ри-
жарда Ћеслака који је прославио метод „транслуми-
нације“ или уздизања над физичким елементом, ре-
дитеља Гротовског. Један од Брукових ликова ће овде 
предвидети доба каљуге или потпуне деструкције коју 
данас називамо нашим добом Антропоцена. „Видим... 
зли нехумани свет где отврдли, заплашени људи живе 
њихове мале животе... нема више цвећа, нема чистоте 
– владају једино амбиција, корупција и трговина: у до-
бу смо мрака или у добу богиње Кали“. Порука Махаб-
харате је да свет треба да се самоуништи да би бића у 
њему могла да стигну у Рај који је управо наша коначна 
визија реализована пред одлазак на неки други свет.

У коначном рату ових породица или племена, 
јавља се Кришна и нуди два избора: „први избор чо-
век прихвата сам, ненаоружан, у тренутку док одбија 
да узме страну неке војске у бици“, а други избор при-
хвата човек када тражи Кришну ратника, са његовим 
главним помоћником Арџуном, јер ови такође поду-
чавају човека да је тешко доћи до универзалне истине 
– сви смо рођени у илузији и њој се враћамо. У драм-
ском „заплету“ Кришна подучава Арџуну, свог најсјај-
нијег помоћника и ратника, класичну мудрост највише 
спиритуалне јоге, а обучава га дуго и полако, речима, 
док се две ратоборне армије спремају да крену у бој и 

да се униште. Како је све то сценски остварио Питер 
Брук у представи у којој је филозофија јоге важнија 
од акробатске акције?

Да би избегао монотонију дидактичне хиндуис-
тичке филозофије на сцени, Брук је Ћеслаку (Арџуни) 
поверио задатак затезања лука у празно, и тај задатак 
је Ћеслак обављао неколико узастопних часова, док су 
посматрачи излазили напоље из арене посуте песком, 
да поједу своје сендвиче или попуше цигарету, а пред-
става је и даље трајала. Кажу да су Брук и Каријер ра-
дили на припремању сценарија неких десетак година 
пре но што је представа, у завшном облику, угледала 
светлост дана – када се појавила прва Брукова пред-
става Махабхарате, сви критичари су је одмах назва-
ли лакмус-тестом за право Читско позориште; што се 
мене тиче, и ова је била једна од најлепших, најпоет-
скијих представа коју сам икада видела, а истоимени 
филм који се, опет, прилично разликовао од театра, у 
Бруковој режији, годинама сам пуштала студентима 
театра при универзитету Парис 8 у Француској.

„ТРАНСЛУМИНАЦИЈА“ И ФИЗИЧКИ ТЕАТАР 
ЈЕРЖИЈА ГРОТОВСКОГ

Када говоре о театру Питера Брука, театролози 
увек помињу и рад пољака Јержија Гротовског који је 
на чудан, сличан, а ипак различит начин довео у везу 
„позориште мита“ са фундаменталним почецима и ко-
ренима првобитне драме и перформанса. У ствари, раз-
војни путеви ова два редитеља су били веома удаљени, 
Гротовски је изашао испод „гвоздене пољске завесе“ и 
на сцену западне Европе тек крајем 1960-их, у периоду 
када је Брук скоро коначно изградио свој израз. Ови 
Кант и Лаплас позоришта сретали су се на незнатној 
шачици конференција пре но што су закључили да их 
везују многобројне сродности и духовна блискост. Брук 
је 1966. позвао Гротовског да води тронедељну ради-
оницу Брукових глумаца који су спремали представу 
US, да би много касније ангажовао отелотворење ду-
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ховне и идејне методе театра Гротовског, глумца Ри-
жарда Ћеслака, за водећу улогу у Махабхарати 1985.

Њихови развојни путеви су били различити. Гро-
товски је произвео неколико представа између 1959. 
и 1968. док су Брукове продукције биле многобројне; 
једна од најранијих експерименталних представа Гро-
товског била је Шакунтала, базирана на древном спису 
Индијца Калидасе, док је Брук пришао епу Махабхарате 
тек на крају каријере. И док су готово истим термини-
ма описивали шта су желели да добију од позоришта, 
одабрали су различите практичне путеве за постизање 
циља. Брук је написао легендарну књигу-приручник 
Празан простор и Театар од корена, а Гротовски је на-
писао Сиромашно позориште и Позориште извора; па 
ипак, Брук је стално трагао за митолошким архетипо-
вима док је Гротовски трагао за духовном терапијом. И 
при њој је инсистирао на облицима ритуала (а никако 
на миту), на формама које су касније постале драма 
у „процесу трајања“ а не драмски комад који је само 
„производ као такав“. Овакав став ће касније одвести 
Гротовског до потпуног повлачења са позоришне сце-
не и избегавања јавног перформанса – став који је већ 
бацао у дилему раније авангарде4); ово повлачење у 
себе забележили су и немачки експресионисти, а иста 
дивергенција довела је до разилажења Артоа и фран-
цуских надреалиста.

У периоду средине 20. века, свако острашћеније 
позориште борило се против материјалистичког ра-
ционализма модерне културе и у том смислу окрета-
ло се алтернативној вредности религиозно-спириту-
алног импулса. Наравно, ту није реч о приклањању 

4) Дирљива је прича моје студенткиње која је као дете присуствовала 
последњим представама или хепенинзима Гротовског у Сједињеним 
Државама; њени родитељи су били следбеници и глумци Гротовског 
и учествовали у свим његовим позним поставкама. Девојка нам је 
испричала да су се последњи радови „увек одвијали у дубини не-
ке шуме Масачусетса или Нове Енглеске, често без иједне свеће, 
где је сваки учесник требало да нађе пут до гротла своје пећине, 
сопствене транслуминације или просвећења без додатне сугестије 
или савета редитеља“.

организованој религији која охрабрује status quo сва-
ког друштва. Намера Гротовског (баш као и намера 
Стриндберга, Клодела, Кокошке и Женеа, која се ова-
плотила и у раду Бароа, Брука и америчких авангард-
них група из 1970-их) била је да „превазиђе границу 
која се простире између оног ЈА и оног ТИ... да би би-
ло пронађено место где је јединство могуће“. Као и 
Женеово стваралаштво, и рад Гротовског био је обеле-
жен његовим католичанством, трансгресијом, профа-
нацијом, страшћу, инкарнацијом, трансфигурацијом, 
покајањем, исповешћу и надасве заједничким приче-
шћем. Ово инсистирање Гротовског на хришћанском 
позоришном елементу можда потиче из одређених ко-
рена пољске културе, али и из периода његовог одра-
стања под крутим, стаљинистичким режимом против 
кога се борио снажније од његових колега који су од-
растали у капиталистичком неолиберализму западне 
Европе. И као што је Брук основао Центар за међуна-
родна позоришна истраживања, тако је и Гротовски 
1960. основао Пољску позоришну лабораторију која је 
поставила себи за циљ да трага за основним елементима 
позоришног језика – ова потрага навела је Гротовског 
да одбаци музички елеменат, репрезентативни декор 
и сценско осветљење, шминку и гломазну костимо-
графију, а да се усредсреди на основни елеменат који 
је раздвајао позориште од филма и телевизије, а то је 
била „жива комуникација“ између извођача и публике. 
Таква врста сједињавања глумца и публике захтевала 
је потпуно учешће гледалаца у представи; он се стога 
још од своје ране представе, Бајроновог Каина, (1960) 
трудио да смањи физичку раздаљину између глумаца 
и публике, а то је учинио тако што је укинуо централ-
но крило које је делило седишта гледалаца од сцене. 
Овај покушај је, ломљењем оквира просценијума, пре 
њега већ започео Копо који је избацио сценска светла 
која су делила аудиторијум од позорнице и то још ра-
них 1920-их у свом позоришту Vieux Colombier (Стари 
голубарник). Представе Гротовског, које су уследиле 
попут Предака 1961. и Акрополиса 1962, постављене су 
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без икаквог дељења сцене од публике – посетиоци су 
седели на различитим деловима ходника и пасарела 
које су водиле ка такозваној сцени, тако да се стицао 
утисак да су сви присутни глумци, у одређеној сцен-
ској поставци.

Ову технику уклањања „сваке формалне баријере 
између гледаоца и глумца да би се постигао јединствен 
живи сценски организам“ преузеће касније његов су-
народник Тадеуш Кантор у већини својих представа. 
Ова техника је довела до низа необичних театарских 
резултата, а поготово у комаду Акрополис у коме је 
Гротовски пребацио радњу из краковске Катедрале (за-

мишљене да буде место драмске акције према аутору, 
Вишпијанском) у Аушвиц. Фрагментација публике је 
овде помагала редитељу да изолује гледаоце; како су 
истовремено глумци психолошки потпуно игнорисали 
публику, физичка близина глумаца и публике потен-
цирала је њихову психолошку изолацију и удаљавање. 
Глумци су овде представљали племе мртвихи заједни-
цу лишену индивидуалних карактеристика док је пуб-
лика преузела улогу „живих глумаца“. Осврнућемо се 
овде да је и Кантор у својом Мртвом разреду употре-
био истоветну технику фрагментације, али је један део 
учесника заменио марионетама-луткама.

Гротовски је непрестано тврдио да је физичко 
мешање глумаца и гледалаца штетно јер доводи до 
постављања „психолошких баријера“ међу њима, јер и 
искуство поучава да ако се гледаоци физички удаље од 
глумаца током представе, сви ће моћи на крају да про-
нађу заједништво и блискост. Ова историјска расправа 
о употреби простора враћа нас на старе експресионис-
тичке другаре, Бертолда Брехта и Ервина Пискатора. 
Пискатор, чију сам методу донекле следила у раду са 
његовим настављачима, Ливинг театром, одувек је био 
присталица директног и интимног мешања глумаца са 
публиком. Брехт је, за разлику од њега, тврдио да пуб-
лику треба „додирнути мислима“, сублимно и интелек-
туално и да глумац треба да се клони сваког физичког 
контакта са публиком. Иако сам следила Пискаторову 
методу „од А до Ш“ у свом сценском раду, сведок сам 
да је овај приступ увек изазивао збуњеност, чак нела-
годност код публике, осим можда у два или три фести-
валска наврата када је публика, углавном састављена 
од позоришних професионалаца, намерно долазила да 
би учествовала у представи са глумцима (рад Ливинг 
театра као и Ричарда Шекнера ћемо подробније раз-
мотрити нешто касније).

Дуалистички приступ учествовању у представи 
насупрот дистанцирању од ње од стране гледаоца је 
користио Гротовски на веома суптилан начин у своје 
две поставке: у Марлоовом Др Фаустусу (1963) и у По-

Јержи Гротовски испред Пољског театра у Вроцлаву 1966. 
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стојаном принцу (1968). У Др Фаусту је Гротовски уво-
дио гледаоце у мали просценијум где је за библијским 
столом седео Фауст и позивао госте – у овом случају 
гледаоце – за сто, нудећи им Последњу вечеру. „Хра-
на“ из јеловника др Фауста састојала се од сећања и 
искустава из његовог живота, а у једном тренутку се на 
сцени појавио судски извршитељ који замало да иска-
сапи Фауста ножем;у сваком случају гледаоци су били 
увучени у представу где су се смењивале баналности 
Фаустове свакодневице. У Калдероновом Постојаном 
принцу Гротовски је са својим осетљивим извођачем, 
Рижардом Ћеслаком, достигао изванредан склад у 
обједињавању теоријских захтева и извођачке праксе. 
Комад је био постављен у облику историјске фреске 
која је евоцирала чувену Рембрантову слику Час Ана-
томије др Тулпа, где је публика позивана да приступи 
улози професионалаца који посматрају вивисекцију 
леша. Леш је овде био пољско друштво као такво, у до-
ба стаљинистичке владавине и корупције. У овој, као и 
у каснијим представама Гротовски се лавовски борио 
за аутентичност у извођењу која је ослобађала право 
лице глумаца од наслага лажи. Његов циљ је био да 

постигне крајњу присност између глумца, амбијента 
у коме се он налази и публике, тако да је постављао 
представе које су истовремено биле егзистенцијални 
изазов публици колико и уздизање оног светог, духо-
вног елемента у човеку који позива на психоаналитич-
ку визију света у уметности. Овакав приступ предста-
ви мењао је често визију позоришта код Гротовског, 
поготово у погледу броја лица у публици. У Кордијану 
(1962) било је 65 гледалаца, у Др Фаусту око 50-ак, 30-
ак у Постојаном принцу, да би се број присутних свео 
на 25 гледалаца у легендарном Apokalypsis cum Figuris 
(1968). Циљ перформанса био је постизање „транслу-
минације“ или апотеозе спиритуалности, а то је чин у 
коме духовни напор узвођача испливава на површину 
његовог ткива и коже, чин у коме он подиже духовне 
и телесне напоре д осавршенства после кога комад 
престаје да бива позоришна представа и постаје неко 
друго, спиритуално искуство.

Гротовски је трагао за успостављањем везе из-
међу несвесних психосоматских реакција глумца са 
јунговским архетиповима који су дубоко укорењени 
у култури, а које препознајемо у уметничким делима 
попут слика, цртежа и скулптуре. Стога је инсистирао 
на пробама оних покрета и интонације који би даље 
одсликали културу која је већ садржана у колективној 
свести народа. Резултат његовог инсистирања се пре 
свега одразио на стил интерпретације која је подсећала 
на рану експресионистичку глуму-инсистирало се на 
преувеличаном покрету на сцени који би елиминисао 
све претерано функционалне и миметичке покрете, а у 
корист експресије која је подвлачила индивидуалност 
у извођењу. Уочена је овде велика сличност са Артоо-
вим теоријама глуме али и са идејама руских редитеља, 
Мејерхолда и Вахтангова. У ствари, Гротовски је на-
стављао неку врсту Артоовог Суровог позоришта, али 
са елементом самопревазилажења који је усавршавао 
сталним пробама са глумцима у Пољској позоришној 
лабораторији. Проба је била константно превазила-
жење „физичког и умног капацитета глумаца у циљу 

Јержи Гротовски 1973, фото: Александер Јалошињски
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отклањања блокова који спутавају индивидуално ст-
варалаштво“ – овакав процес није био без последица: 
глумци су падали од умора на пробама, али су пости-
зали халуцинаторно стање свести које је тешко опи-
сати или репродуковати. Интерпретација Др Фаусту-
са редитеља Гротовског, претварала је Бога у демон-
ско божанство чији закони су, у ствари, клопка у коју 
упадамо трагајући за моралом и истином. Мефисто је 
код њега агент-провокатор који изазива Господа, док 
се Фауст претвара у архетип свеца, палог анђела или 
у „апсолутну истину“ која се манифестује као побуна 
против „злог“ Господа.

Представа Apokalipsa kum figuris се развила из раз-
личитих глумачких вежби и импровизација са дијало-
гом који се састојао од цитата, језик је био сведен на 
једноставне исказе да би најјасније изразио унутрашњи 
процес глумчевог трагања за истином, а искази аутора 
крајње исцепкани; они су указивали на своју универзал-
ну вредност, заједничку свим људима. Монтажа коју је 
овде Гротовски спровео састојала се од комбиновања 
личних и религиозних поетских текстова Т. С. Елиота 
и Симоне Вејл, од егзистенцијалних преиспитивања из 
Браће Карамазових, као и цитата из Библије. Важно је 
истаћи чињеницу да, иако је Апокалипса била најбли-
жа идеји „аутономног театра“ Гротовског, где перипе-
тија у драми не одговара чак ни личној анти-тексту-
алној поставци редитеља, тај комад га није прославио 
на западу средином 1960-их Гротовски. Представа која 
је пленила срца западноевропских гледалаца била је 
Постојани принц, изведена у Бароовом позоришту на 
фестивалу Театар нација, 1966. Калдеронов текст је 
био скраћен и сведен готово на трећину оригинала, а 
истовремено испресецан деловима пољске литургије. 
Представа Постојани принц, са изузетном интерпре-
тацијом Ћеслака, представља потпуно остварење „ме-
тода Гротовског“ и уједно најекстремнији пример гл-
умца који превазилази психолошког блок постизањем 
„ауто-трансценденталног“ аспекта у позоришном из-
вођењу. Након ове представе Гротовски је почео да се 
изолује и клони сцене и јавних извођења пред публи-
ком. Он оснива своју „транскултурну театарску гру-
пу и повлачи се у дубину природе где прави перфор-
мансе, рађе хепенинге у којима се улоге заснивају на 
спонтаној импровизацији, претходно се ослободивши 
заплета, радње и осмишљеног лика у оквиру извођач-
ког догађаја. Гротовски ће 1970. изјавити да „живимо 
у пост-позоришном добу где не стварамо нову врсту 
позоришта које следи неко претходно, већ стварамо 
нови облик догађања који ће тек добити своје име“.

Редитељева постепена елиминација бројних чи-
нилаца позоришне представе, као и свођење представе 

Јержи Гротовски 1974, фото: Александер Јалошињски
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на њен суштински израз, довело је и до потпуног осло-
бађања од сценског заплета и различитих улога у њему. 
Постојани принц представља неку врсту експеримен-
та у откривању духовне суштине на уштрб оног телес-
ног. Рад глумца заснивао се на психолошкој вивисек-
цији која је могла да се оствари само при константном 
уздизању духовног интензитета током интерпретације 
неког лика. Уместо конвенционалне карактеризације 

лика, глумац Гротовског је развијао личну импрови-
зацију у којој је трагао за својим базичним инстиктом 
у датој ситуацији. Глумац је стварао своју личну пар-
титуру израза без додатног пројектовања у фиктивну 
улогу неког „другог“. Оно што смо видели на сцени 
био је глумац у свом пуном духовном потенцијалу, у 
катарзичном сједињавању са гледаоцем. Гротовски је 
истицао да његова Позоришна лабораторија трага за 
гледаоцем-сведоком ове специфичне катарзе, али је 
она била остварива једино активним учешћем глумца у 
аутентичном позоришном чину. Глумчев чин аутентич-
ног учествовања потирао је традиционално раздвајање 
духа и тела при извођењу улоге, као што је брисао гра-
ницу између гледаоца и извођача. Међутим, потирање 
поменуте границе узмеђу извођача и посматрача до-
вело је до редитељевог потпуног повлачења са класи-
чне сцене средином 1970-их: постепено је Гротовски 
прешао у неку врсту паратеатралног рада који се ви-
ше ослањао на мит и ритуале колективног несвесног, 
него на жеље и очекивања класичног гледаоца. У том 
смислу је оформио „транскултурну“ групу која се ок-
ретала „изворима“ људског искуства која претходе кул-
тури и цивилизацији. Кроз индијску јогу, шаманизам 
североамеричких индијанаца, Зен будизам и суфизам 
дервиша, Гротовски је желео да оформи Изворни те-
атар, или позориште древних извора које упућује на 
прималну перцепцију и суштинско присуство човека 
у свету. Од 1973. у његовим Специјалним пројектима 
(Пројекат Планина, Пројекат Земља) све ређе учест-
вује публика коју Гротовски редовно укључује у реа-
лизацију перформативног догађаја. Називам извођење 
конципираног пројекта „догађајем“ јер је овакво спе-
цијално „окупљање“ могло да траје од 48 часова до два 
или три месеца, што превазилази појам позоришног 
перформанса. Позоришна лабораторија је 1975. отво-
рила истраживачке школе при универзитетима у Пит-
сбургу и Вроцлаву. У радионици ове врсте, група од 
око сто или двесто људи нашла би се у неосветљеном 
затвореном простору где су се учесници препозна-

Збигњев Кресовати: Јержи Гротовски, 1983.
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вали путем додира, а искуства су повезивали звуком 
неког природног инструмента, на пример бамбусове 
фруле. Овакво искуство, сматрао је Гротовски, било је 
неопходно да се учесници-извођачи ослободе страха 
који „раздваја и уништава људска бића“ и да остваре 
најједноставније и најсуштинскије односе неопходне  
земљанима.

Друга врста пројекта одвијала се на отвореном 
простору, у шуми, такође у мраку а имала је сличан 
психотерапеутски циљ: да ослободи учеснике стега 
„западне цивилизације“ и да их врати суштинским ко-
ренима бића. Ова врста ритуалне иницијације до не-
давно се одиста одвијала у неким афричким и мела-
незијским племенима где су се колективне активности 
увек подводиле под шаманско – био је то антрополош-
ки облик психотерапије појединца. Аутентичност ме-
тода Гротовског заснива се на психолошкој теорији 
„дезинтеграције“, формулисаној од стране научника 
Дабровског који се залагао за развој алтернативних 
вредности, које се базирају на отворености и отварању 
индивидуе. Појединца овде треба охрабрити да се буни 
и да делује у супротности са негвама које му намеће 
„цивилизовано“ и шизофренично друштво. Међутим, 
овакав идејни и оперативни корпус довео је до потпу-
ног гашења славне Пољске позоришне лабораторије и 
њеног идејног чеда, Сиромашног театра који је некада 
давно, а упркос свему и свима, прославио овог пољс-
ког редитеља у свету.

Јержи Гротовски, фото: Торбен Хус
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Пише > Светислав Јованов

Споредна средства (14)

Екстаза заплета, расплет екстазе 
Драма у драми: код Плаута и Шекспира

ХВАЛИСАВИ ВОЈНИК ИЛИ КРАХ ПОСМАТРАЧА

У Плаутовом комедиографском опусу елеменат 
„драме у драми“ појављује се у развијенијем об-
лику на нивоу статуса и с новом функцијом, што 

је у складу не само са општим анти-илузионистичким 
усмерењем његовог комичког заплета (замене идентите-
та, обмане и лукавства), него и са превлашћу извођачке 
димензије и проблематске улоге плаутовског пролога 
[види: Пролог…] Репрезентативни пример делотворне 
и сценски динамичне употребе овог елемента налази-
мо у делу Хвалисави војник (Miles Gloriosus), комедије 
чији је заплет суштински заснован на поигравању са 
идентитетима и нивоима сценске илузије.

Плаутов сиже полази, као и обично, из привидно 
једноставног наративног језгра „Нове комедије“ – на-
пора већине актера да отклоне препреке на путу сје-
дињавања раздвојених љубавника. Наиме, након што 
је хвалисавац Пиргополиник (насловни антагонист) – 
на пролазу кроз Ефес? – отео Плеусиклову вереницу 
Љубу (Philocomasium), а стицајем околности дошао и 
у посед његовог роба Палестриона (покретача будуће 

интриге), сам Плеусикле – на Палестрионову дојаву – 
стиже у кућу Периплектомена, хвалисавчевог суседа, 
да би се, уз помоћ верног роба, почео кришом виђати 
с Љубом посредством рупе у зиду између двају кућа. 
Криза која наступа када други лојални Пиргополини-
ков роб, Селедрус, опази један од ових сусрета, под-
стиче Палестриона на смишљање двостепене, сложе-
не и префињене смицалице. У првој фази, он упућује 
Љубу да му, појављујући се наизменично у обе куће, 
омогући не само да убеди Селедруса како није ствар-
но оно је видео, но да га увери како „гост“ (Плеусикле) 
није грлио Љубу, већ њену близнакињу, нетом удату за 
Периплектомена. Премда се овај потез може сврстати 
у карактеристичне атрибуте „примарне“ интриге пла-
утовске комедије, он истовремено служи и као врста 
припреме за нову, сложенију обману, која представља 
пример разрађене стратегије „драме у драми“.

Палестрионова интрига се састоји у убеђивању 
Пиргополиника да је тобожња Периплектоменова не-
веста (у ствари, унајмљена проститутка Крајисава) до 
ушију заљубљена у њега, како би овај дошао на поми-
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сао да због тога треба да се отараси Љубе, по коју је, 
наводно, већ дошла њена мајка – заједно са сестром 
близнакињом! – како би је вратила кући у Ефес. Ла-
коћа са којом Палестрион зачиње своју смицалицу, 
показује у пуном сјају делотворност функције лука-
вог роба (servus callidus),новог типа којег, како указује 
Сигал1), управо Плаут уводи у поље комичког жанра:

„ПАЛЕСТРИОН: 

 Жена старог Периплекомена тог.

 Старца мрзи, тебе жуди, и – напустит жели га.

 Рече ми, нек молим те и заклињем, да прилику

 Згоду пружиш.

ПИРГОПОЛИНИК:

 Но што ћемо са суложницом у кући?

ПАЛЕСТРИОН: 

 Реци јој, куд јој воља, нек сели се. Баш јој

 Стигла је.

С матером близанка сестра сад у Ефес – зову је“2).

Сама „унутрашња драма“, почиње – нимало слу-
чајно, како исправно уочава Тимоти Мур – појавом и 
експлицитном најавом Крајисавине слушкиње Мил-
фидипе3) – по свему судећи зато што је аутор уводи 
као типолошку варијацију „лукавог роба“. Након не-
умерених уверавања о наклоности своје господарице 
и жељи да га сретне, она поклања Пиргополинику пр-
стен као „залог љубави“, подстакавши га тако да „на-
говори“ Љубу на споразумни растанак. У другој фази 
обмане, реч бива поткрепљена појавом: сама Крајиса-
ва, парадирајући улицом, омогућава хвалисавом заво-
днику да је види и чује (са места на које га је поставио 

1) Erich Segal, „Plautus Makes an Entrance“, u: The Death of Comedy, 
Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 2001, 188.

2) Плаут, Изабране комедије II, Матица хрватска, Загреб, 1959, 52.

3) Timothy J. Moore, The Theater of Plautus: Playing to the Audience, 
University of Texas Press, Austin 2010, 75.

Палестрион) – њене изливе љубави, а потом га, пре-
ко Милфидипе, позива на љубавни сусрет у суседној 
(Периплектоменовој) кући. У завршној фази обмане, 
лукави роб додељује и преосталим актерима нове уло-
ге, спроводећи своју намеру с темељном комичком 
доследношћу: Љубу на брод за Ефес одводи сам Пле-
усикле, прерушен у морнара којег је наводно послала 
њена мајка, а Пиргополиник, занет перспективама но-
ве љубавне авантуре, из захвалности поклања слободу 
и самом Палестриону.

Без обзира на формални статус секундарне, „умет-
нута“ унутрашња драма у Хвалисавом војнику на пресу-
дан начин дефинише не само Плаутов општи комич-
ки credo, него и његов специфични третман комичког 
заплета. Наиме, код овог аутора се комичка радња се 
обично разрешава различитим видовима подривања 
сценске илузије, а најделотворнији вид таквог поступка 

Хвалисави Војник, Норт истерн универзитет, Илиноис 2013, Фото: NEIU
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представља „драма у драми“. У том смислу, Хвалисави 
војник ефектно показује како тек преузимањем нових 
улога на нивоу „унутрашње драме“ актери спољашње 
драме остварују свој целовити комички идентитет, 
разрешавајући, истовремено, привидно и привреме-
но нерешиви сукоб.

МЛЕТАЧКИ ТРГОВАЦ ИЛИ КАМАТА НА ПРИВИД

Шекспиров опус представља квалитативан скок 
у стратегији употребе „драме у драми“, како у погле-
ду статуса унутрашње драме, тако и у погледу њених 
функција. Док поменути случај Укроћене горопади до-
носи релативно једноставан пример уоквирујућег типа, 
истински драматуршки пробој може се уочити прили-
ком примене уметнутог типа у неким од најинтри-
гантнијих остварења овог аутора, без обзира да ли је 
реч о трагедијама, комедијама, или такозваним „про-
блемским комадима“. У Млетачком трговцу, делу које 
припада (условно) последњем од наведених жанрова, 
стратегија „драме у драми“ је најтешње повезана са дру-
гом, темељном одликом већине Шекспирових драма – 
употребом двоструког заплета. Наиме, формулу према 
којој се посредством заплета „унутрашње“ разрешава 
основни сукоб „спољашње“ драме Шекспир реализује 
на начин који омогућава не само иновативну синтезу 
главног заплета (судско ослобађање Антонија од смр-
тоносне санкције изазване неиспуњењем дуга према 
зеленашу Шајлоку) са споредним током радње (Баса-
нијево освајање Порције посредством решавања заго-
нетке о три ковчега), него и увођење елемената мета-
форе и контраста у однос између двају нивоа илузије.

Иницијални моменат оваквог склопа је суптил-
но акцентовање чињенице да је постојање споредног 
заплета примарни узрок кризе у оквиру главног тока 
радње: венецијански трговац Антонио узима позајмицу 
од Шајлока по цену прихватања смртоносне санкције у 
случају закаснелог враћања дуга (жртвовања „по киле 
сопственог меса“), која ће његовом пријатељу Басанију 
омогућити да се такмичи за Порцијину руку. Басанијево 

задобијање Порције, решењем загонетке којим се оп-
редељује за оловни ковчег – на уштрб златног и сребр-
ног – представља, међутим, тек први обрт у тематској 
релацији љубав-новац. С једне стране, да би остварио 
своју љубавну тежњу кроз избор који представља одба-
цивање злата (дакле, новца) као једне врсте привида, 
Басанио је – прихватањем позајмице од Антонија, то 
јест, у крајњој линији, стављањем пријатеља у однос 
зависности према Шајлоку – принуђен да прихвати 
новац као мерило света/људи. Порцијина ситуација је 
сложенија, а њено освешћење болније. Настојећи да 
добије не само мужа којег је и желела, него и наслед-
ство, тачније, да оствари синтезу суштине (љубави) и 
привида (новца) управо посредством Басанијевог из-
бора заснованог на одбацивању тог привида, она убр-
зо – са пристизањем вести о предстојећој Шајлоковој 
кобној наплати дуга Антонију – увиђа не само привре-
меност своје победе, него и чињеницу да су све истине 
само различити ступњеви привида.

Отуда се радња „унутрашње драме“ Млетачког 
трговца, суђења током којег ће Порција, под маском 
доктора права Беларија, избавити Антонија помоћу 
једноставне замке – Шајлок може одсећи „по киле ме-
са“ са Антонијевих груди ако успе да не пролије ни кап 
крви оптуженог – заснива на преусмеравању и обртању 
Шајлокове „логике истине и заблуде која диктира тем-
по трагикомедије“4). Пошто је на својој кожи искусила 
да се савршени привид увек заснива на етичкој кон-
венцији, Порција/Беларио најпре апелује на Шајлока 
да покаже милосрђе, јер:

 „… Власт земаљска највише божанској
Наличи моћи када милосрђе
Зачини правду“.5)

4) Paul De Man, Allegories of Reading / Figural Language in Rousseau, 
Nietzsche, Rilke and Proust, Yale University Press, New Haven and 
London, 1979, 126.

5) Вилијем Шекспир, „Млетачки трговац“, превео Боривоје Недић, 
у: Целокупна дела (Књига друга), БИГЗ-Народна књига-Нолит-Рад, 
Београд 1978, 88.
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Тек након што зеленаш – очекивано – одбије овај 
апел, Шекспир у игру уводи „слово закона“. Ако су све 
истине релативне (привидне), онда се различити при-
види могу размењивати – пошто је свет меркантил-
ног рачуна истовремено и свет законске форме. Прва 
Шекспирова транзиција је метафоричка: пошто није 
исказао милосрђе, то јест да „има срца“, Антонијево 
срце ће му остати недостижно. С друге стране, њена 
само образложење пресуде указује да је срце без крви 
– апстракција која постоји само у оквиру привида За-
кона. Али Шекспира трагикомичка дијагноза „врлог 
новог“ трговачко-зеленашког света се не зауставља на 
Шајлоку као раскринканом „злоделу“ (villain), нити на 

осуди лицемерја осталих, „хришћанских актера“ (који 
обожавање „златног телета“ прикривају племенитијим 
мотивима). Наиме, инсистирајући под маском Бела-
рија да јој Басанио, у знак захвалности, уступи прстен 
који му је сама при просидби поклонила (како би му, 
након поновног сусрета, тражила на увид), Порција 
суптилно усмерава будућег мужа ка спознаји да је сва-
ка конвенција – био то прстен, заклетва или пресуда – 
не само привидна, него и привремена. Као, уосталом, 
и њена маска: у трагикомичкој игри шекспировске 
„унутрашње драме“, само онај који пресуђује преузима 
нови идентитет – остали се морају задовољити улогом  
гледаоца.

Млетачки трговац, Ројал Шекспир театар 2015, фото: Хјуго Глендинг
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Пише > Синиша И. Ковачевић

Актуелности региона

ТЕАТАР, ПЛЕС И УМЕТНИЧКА МУЗИКА
О изложби Покрет уз глазбу. Плес у антици, Ар-

хеолошки музеј Задар, 18. мај – 30. септембар 2022.

П оставку чине употребни и декоративни предме-
ти, са сликаним или барељефним представама 
играча. С обзиром да је плес био део религијских 

светковина, представљен је и заветни жртвеник са при-
казима играчица. Ту су и примерци новца са предста-
вом Аполона ослоњеног на лиру, као и остаци музич-
ких инструмената. На изложби се налазе и такозвани 
идиофони, код којих се звук добијао ударањем или тр-
зањем. Сви експонати нађени су на источнојадранској 
обали, и део су колекције Археолошког музеја у Задру.

У Грчкој, колевци европске цивилизације и култу-
ре, плес и музика били су присутни у разним аспектима 
живота. Срж погледа на ове уметности огледа се уну-
тар појма „моусике“ који подразумева свеобухватност 
уметности песништва, певања, инструменталне музике 
и физичког покрета. Моусике је свој врхунац досегао 
у грчком театру. О значењу плеса говори и чињеница 
да су Грци међу својим музама имали и представницу 
плеса, Терпсихору. 

Плес је у приватном животу Грка био везан за 
важне догађаје, па тако постоје записи о свадбеним 
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плесовима, као и оним на гозбама и погребним об-
редима. Плес је био и неизоставан део јавних до-
гађаја, уз које су се подразумевали различити сте-
пени плесних вештина. Разликујемо плесаче на при-
редбама, у светилиштима и храмовима, као и играче 
профаног карактера који наступају да би забавили  
гледаоце. 

Плес и музика играли су важну улогу у религијс-
ким ритуалима и обредима чији је важан елемент био 
осећај екстазе. С обзиром на то да су дионизијске мис-
терије биле култног карактера, многи њихови аспекти 

остали су непознати. Први записи о култу сежу у 14. 
век п.н.е. Ове помахнитале и оргијастичке светковине 
никада нису потпуно прихваћене ни у старој Грчкој, 
те су у неким градовима-државама биле забрањене.

Римљани овај култ преузимају у 5. веку п.н.е. 
и поистовјећују га с Либером, староиталским богом 
плодности и цикличких измена у природи. Повезујући 
га с грчким Дионисом (Бахусом), он временом постаје 
бог вина и виноградарства. У пратњи Диониса налази-
ли су се сатири, силени, менаде. По примеру својих 
митолошких имењакиња стварне менаде окупљале су 

Археолошки музеј у Задру, фото: Марко Димић
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се на светковинама у разуздане дружине, тако да их је 
каткад морала да обузда и сама власт. 

Иако су Римљани већ од 3. века п.н.е. у додиру 
с великогрчким колонијама усвајали хеленски дух је-
динства песништва, музике и плеса, они нису имали 
једнак однос према игри као Грци. Плес (салтатио) ра-
до су посматрали као публика, али су се ретко активно 
бавили њиме. Музика и плес у касној Републици до-
бијају веће значење, када се професионални музичари 
и плесачи наручују и за приватне забаве. 

Утицај на развој плеса у Риму имала је и етрурска 
култура. Остаци уметности, фреске и рељефи, сведо-
че о развијеној плесној култури у Етрурији. Извори о 
римским плесовима јављају се у 1. веку п.н.е, а постоје 
захваљујући филозофима и писцима попут Цицерона, 
Хорација, Тацита и Вергилија. Из таквих записа саз-
најемо да су римски плесови већином били повезани 
с религијским ритуалима, и посвећени божан-ствима. 

Професионални плес развио се у Риму где се пан-
томимом желело нешто саопшити, показати, објаснити 
или објавити. Најстарија римска музика имала је изра-
зито народни и верски карактер. Најчешће се радило 
о посмртним напевима, верским песмама, гозбеним 
поскочицама и сатиричним стиховима, чије је порекло 
недовољно познато. Идиофони музички инструменти 
у античком свету користили су се у свакодневном жи-
воту, али и у духовне сврхе. Спадају у групу самозвуч-
них инструмената код којих се звук добија ударањем 
или трзањем. Јављају се у свим културама света. То су 
удараљке као на пример гонг, звоно, триангл, кастање-
те и бројни други. 

ПРИМЕРИ У ЛИКОВНИМ УМЕТНОСТИМА

Плес и музика били су снажно повезани с рели-
гијом као делови верских обреда и церемонија. Фраг-
мент атичког црвенофигуралног киликса, посуде за 
пиће, приказује прославу светковина становника Атине 
у част истоимене богиње, заштитнице града. Киликс 
је пронађен током археолошких истраживања испод 

катедрале Св. Стошије у Задру и датиран је у крај 5. 
века п.н.е. 

Прикази дионизијских сцена били су врло попу-
ларни у античкој ликовној уметности. На остацима 
звоноликог кратера, посуде за мешање воде и вина, 
насликана су два лика – жена и сатир. Иако део посу-
де с приказом доњег дела сатира није сачуван, према 
положају тела може се претпоставити да он плеше. 
Фрагмети посуда с приказима трубача и дионизијске 
сцене припадају грчкој духовној и материјалној култу-
ри. Контактима значајних средишта грчке цивилиза-
ције с источном обалом Јадрана предмети су доспели 
у истакнута насеља Либурна, народа који је у 1. миле-
нијуму п.н.е. живео на подручју од Раше на северу до 
Крке на југу, и оближњим острвима. 

Истраживањем либурнских локалитета пронађе-
на је велика количина бронзаних предмета – наушни-
ца, привезака и наруквица. Они који су их носили ост-
варивали су моћан утисак на заједницу – тамно жута 
боја бронзе која подсећа на злато имала је визуелни 
учинак, а предмети попут алке с привесцима прили-
ком ношења сигурно су стварали звук, остављајући 
снажан аудитивни утисак на окружење.

МЕШТРОВИЋ У ФОКУСУ
О изложби Мотив плеса у ликовној умјетности, 

Градски музеј Дрниш, 25. мај – 10. јун 2022.

Ф онд Градског музеја Дрниш чини скроман избор 
дела која директно тематизују плес. Једном сли-
ком из Збирке Ивана Мештровића и скулптуром 

из Збирке сувремене умјетности, заједно са избором из 
фонда Музеја града Шибеника, остварен је занимљив 
преглед плесних мотива изражених кроз различите 
ликовне медије и стилове. Посебну пажњу поставке 
чини дело Ивана Мештровића. Премда је најпозна-
тији по својим вајарским остварењима, оставио је не-
занемарљив опус слика од којих се седам налази у др-
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нишкој Збирци славног скулптора. Међу породичним 
портретима и фолклорним мотивима, једна слика пос-
већена је традиционалном плесу Далматинске загоре.

Реч је Мештровићевом мање познатом делу Мо-
мак и девојка у колу, урађеном између 1911. и 1913. 
године. Богатог колорита, слика у првом плану при-
казује девојку и младића у плесном покрету. Обоје су 
одевени у традиционалну одећу дрнишког краја. У дру-
гом плану, назиру се окупљене девојке и жене, које се 

разликују по боји мараме на глави. Премда тежња за 
доследним приказом фолклорних елемената надилази 
ликовне квалитете, готово графичко уоквиривање ли-
ца уз понављање геометријског узорка народног руха 
и живог колорита, носе јасан печат сецесије.

ПЛЕСНА УМЕТНОСТ У ДУБРОВНИКУ
О изложби 30 година балетске школе у граду, Умјет-

ничка галерија Дубровник, 5 – 30. маја, 2022.

О д године 1952/53. при Државној музичкој шко-
ли у Дубровнику, отвара се Балетски студио. Во-
дила га је позната светска балерина и педагог, 

Олга Соловјова. У години оснивања (1953), Студио је 
имао свој први успех наступајући на летњим Играма 
у представама Плакир и Новела од Станца. Соловјова 
(о којој је опширније писано у „Сцени“ бр. 1/2021), бо-
равила је са породицом у Цавтату. Сваки дан долази-
ла је у Дубровник аутобусом и марљиво радила с уче-
ницама готово читав дан. Временом, Балетски студио 
прерастао је у праву балетску школу. 

Иако је био основан без одређеног плана и про-
грама, за веома кратко време оправдао је своје по-
стојање. Имао је јавне наступе у Народном казалишту. 
Наставник и кореограф свих тачака била је Олга Со-
ловјова, а корепетитор уз клавирску пратњу – проф. 
Пирошка Радауш. 

Школска година 1956-57. била је и последња го-
дина деловања Балетског студија при Државној музич-
кој школи. Тада је Савет за школство Народног одбора 
Општине Дубровник донео одлуку да Соловјова пређе у 
Пионирско казалиште и тамо организује балетске при-
редбе. Нова етапа у развоју балетске педагогије наступа 
1990. године, када је у Музичкој школи у Дубровнику 
основан Балетски одсек. Током прве године рада, пре-
узет је програм Школе за класични балет из Загреба. 
Наредне, 1991, Одсек је добио нову дворану, у коју се 
сели из мале просторије у подруму. 
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У већој и лепшој дворани и данас се одвија наста-
ва балета. Почетком 1990-их школа се сели у Загреб, 
а часови се одржавају у Школи за класичан балет, на 
Илирском тргу. По повратку у Дубровник у школу до-
лази да ради Гусел Галиулина, балерина из руског града 
Уфа, која се с породицом доселила у Дубровник. Многе 
од ученица које су током претходне три деценије по-
стојања Балетског одсека стекле дипломе, и данас су 
у балету. Неке су постале активне играчице са ангаж-
маном у балетским ансамблима, а друге су наставиле 
каријеру као балетски педагози у својој матичној шко-
ли у Дубровнику.  

О ИВИЦИ КУНЧЕВИЋУ
На 73. Дубровачким играма одржан је пригодни 

програм посвећен недавно преминулом позоришном ре-
дитељу Ивици Кунчевићу (1945–2022)

У оквиру овогодишњих 73. Дубровачких летњих 
игара, одржан је пригодни програм посвећен не-
давно преминулом зачетнику савремене амбијен-

талности Ивици Кунчевићу. Помен чувеном редитељу 
био је 19. августа у Пилама, локацији његовог култног 
упризорења комада Тужна Јеле.

О Кунчевићу, његовом раду и успоменама с њим, 
окупљеној публици говорила је Перица Мартиновић. 
Горан Гргић је читао одломак из Кунчевићеве књиге 
Амбијенталност на дубровачку који говори о пробама 
за Тужну Јеле, док је Дорис Шарић Кукуљица читала 
стихове Шекспировог Сонета 66.

Ивица Кунчевић рођен је 1945. године. Основ-
ну и средњу школу завршио је у Дубровнику. На Фи-
лозофском факултету у Загребу, 1969. дипломирао 
је југословенске језике и компаративну књижевност. 
Исте године апсолвирао је на загребачком Одјелу ре-
жије Академије драмске умјетности. У Казалишту Ма-
рина Држића у Дубровнику делује од 1969. до 1977. у 
својству сталног редитеља. Од 1977. у ангажману је у 

ДК Гавела, а 1984. постаје члан уметничког ансамбла 
ХНК у Загребу. Дужност директора драмског програ-
ма Дубровачких летњих игара обављао је од 2002. до 
2009. године. Режирао је више од сто представа раз-
личитих жанровских и стилских одредница. Широм 
Хрватске и регије препознат је по јединственом чи-
тању дубровачке и светске драмске баштине, посебно 
дела Држића, Војновића, Шекспира и Чехова. У два-
ма књигама – Амбијенталност на дубровачку (приказ 
ове студије објављен је у „Сцени“ бр. 1/2013) и Реда-
тељске биљешке, објединио је своје богато знање. Као 
директор драмског програма Игара, отворио је пут 
новој генерацији редитеља која је кроз различите ау-
торске поетике ширила појмове дубровачке амби- 
јенталности.

Ивица Кунчевић, фото: Тончи Плазибат (Cropix)



ОБРАЗОВАЊЕ

Приредила > Марина Миливојевић Мађарев



У овом броју заокружујемо причу о критичкој рецепцији аматерског позо-
ришта у Србији којом се Удружење критичара и театролога Србије бавило у 
оквиру истоименог пројекта подржаног од стране Министарства културе. У 

овом броју Милан Мађарев је указао да је поновно скретање пажње стручне јав-
ности на аматеризам тенденција која је шире присутна у нашем региону, те ука-
зао на важне представе у аматерским позориштима Србије. Преглед једног фес-
тивала (ФЕДРАС) дао је Небојша Брадић. Из овог текста смо сазнали да је једна 
дугогодишња манифестација променила концепцију – ФЕДРАС више није само 
фестивал позоришта који раде на селу. Наравно да није необично да фестива-
ли мењају концепцију. Међутим, оно што је закључак из ове промене, а на који 
указује и сам Брадић, је да је позоришни аматеризам замро у селима. То прак-
тично значи да значајан део популације у Србији (нарочито они из мањих места 
и из економски слабије развијених средина) немају приступа култури и немају 
могућност да се креативно изразе. Зато што верујемо да сваки човек и свако де-
те има право на културу и уметност, као што има право на чист ваздух, дом и 
образовање, настојимо да подржимо рад аматерских позоришта. Аматерска по-
зоришта су за многе практично једини додир са позоришном уметношћу. Коли-
ки је значај рада у аматерском позоришту покушали смо да покажемо кроз три 
примера, односно интервјуа. Разговарали смо са глумцем и редитељем Дејаном 
Цицмиловићем, који са успехом режира представе у аматерских позориштима у 
Србији, са глумицом Мирјаном Карановић, која је дуги низ година играла у ама-
терским позориштима у Београду и са критичарем и театрологом Иваном Меде-
ницом, на кога је бављење позориштем у младости значајно утицало да пронађе 
своје место у театарском животу Србије. Рад на критичкој рецепцији аматерских 
позоришта посвећен је тежњи да се повољни услови са стварање омогуће неком 
новом Дејану, Мирјани и Ивану.
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Аматерско позориште  
у транзицији

П ројекат „Критичка рецепција аматерских позо-
ришта Србије“ има за циљ мапирање и критич-
ку анализу различитих облика аматерских позо-

ришта у Србији. Овај појекат коинцидира са таласом 
пробуђеног интересовања за аматерско позориште не 
само у Србији, већ и у Словенији и Хрватској. Знан-
ственоразисковални центер Словенске академије зна-
ности ин уметности (ZRC SAZU) и Шентјакобско гле-
далишче обележили су стогодишњицу овог позоришта 
научним скупом (новембар 2021) и објављивањем 
Зброника радова који је имао промоцију на ового-
дишњем Борштниковом сречању. На Борштниковом 
сречању, највећем фестивалу професионалних позо-
ришта у Словенији примењено позориште заузима све 
већи простор у пратећем програму. Ревија за теорију 
сценских уметности Амфитеатер је 2020. посветила 
главну тему аматерском театру у Словенији и Евро-
пи. Познати критичари и театролози из Хрватске су 
покушали да сагледају актуелни тренутак аматерског 
казалишта (позоришта) у Хрватској у Зборнику радо-
ва са стручно научног скупа Казалишни аматеризам 
у Хрватској, који је организован у јулу 2020. поводом 
60 година Фестивала хрватских казалишних аматера. 

Стручни скуп на тему аматерског позоришта у Србији 
већ дуго није одржан, али постоје најаве да ће бити 
одржан наредне године. 

Термин аматерско или професионално позориште 
не одређује нужно да ли је нека представа добра или ло-
ша, већ само социо-економски статус уметника. Међу-
тим, код једног дела позориштника и културне јавности 
се формирао став да су аматери заправо дилетанти. Да 
то није тако доказује читава листа амaтерских глумаца 
који су постали професионалци и представе БРАМС-а 
које су прво афирмисане на овом аматерском фести-
валу, а онда на БИТЕФ-у. Спорадично, представе са 
извођачима аматерима се појављују у такмичарском 
програму БИТЕФ-а, али своју пуну афирмацију већ 
двадесетак година доживљавају представе примењеног 
позоришта на програму БИТЕФ полифоније (уредник 
Љубица Бељански Ристић). Примењено позориште је 
позориште које се бави рубним и невидљивим појава-
ма и темама, невидљивим извођачима и невидљивом 
публиком, у жељи да боље упознамо себе. Примењено 
позориште има разне појавне облике: позориште за об-
разовање (енгл. Theatre in education), форум театар, по-
зориште за развој или развојно позориште, креативна 
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драма, вербатим театар, позориште у затвору, музејско 
позориште, позориште успомена/сећања за припад-
нике трећег доба, позориште заједнице, психодрама 
и драмска терапија, playback tеатар и импро театар). 

На почетку пројекта „Критичка рецепција ама-
терских позоришта Србије“ писали смо о представама 
које су биле у такмичарском програму 63. Републичког 
фестивала аматерских позоришта Србије у Кули или 
о њиховим гостовањима у другим градовима. За оне 
који верују у континуитет учешће позоришта „Стеван 
Сремац“ из Црвенке са представом Ожалошћена поро-
дица Б. Нушића у режији Игора Павловића и Центра 
за културу „Масука“ из Велике Плане са представом 
Мрешћење шарана А. Поповића у режији Дејана Ци-
цмиловића је било очекивано. Међутим, наступ Тр-
стеничког позоришта овог пута под називом Удружење 
грађана „Трстеничко позориште“ Трстеник, у сарадњи 
са Драмским атељеом „Вук Караџић“ из Грабовца са 
представом Српска драма Синише Ковачевића у режији 
Милоша Милошевића Шике представља прворазред-
но изненађење. Позориште које је остало без матичне 
сцене победило је не само на РФАПС-у у Кули, већ и 
на Фестивалу фестивала у Требињу. Са друге стране, 
евидентна је смена генерација учесника фестивала, јер 
су се појавиле три омладинске представе: Пола пола 
Милене Богавац у режији Тијане Петровић и извођењу 
полазника Школе глуме Дома културе Прокупље Ама-
терског позоришта „Хранислав Драгутиновић“; Шта 
је било, деда?, ауторски пројекат Павла Јеринића у из-
вођењу Студија „Бис“ из Београда. и All shook up (Од-
лепио сам скроз) Гимназијског позоришта из Руме. 

Рад у драмским студијима, Школама глуме и 
школским позориштима је добио на квалитету и видљи-
вости захваљујући посвећеним педагозима и фестива-
лима на којима изводе представе у Србији и иностран-
ству. Неуморни Зоран Цветковић деценијама ради у 
Гимназији у Прокупљу, али стиже да поставља пред-
ставе у Академском позоришту СКЦ Ниш и у Театру 
13 из Блаца. Игор Павловић из Новог Сада остварио је 

дугогодишњу сарадњу са Омладинском сценом Град-
ског позоришта Бечеј, Урош Младеновић сарађује са 
Омладинском позоришном сценом из Параћина, Шко-
лом глуме Дома културе у Пријепољу, а ради у Дечијем 
позоришту у Суботици. Душан Благојевић десетак го-
дина прави представе инспирисане Брехтовим епским 
театром са театром Гимназијалац у Гимназији у Леба-
ну, Марија Миладиновић је предавач који примењује 
елементе примењеног позоришта у Школи глуме у 
Ћуприји, а Сандра Максимовић, наставница српског 
језика и књижевности из Крушевца, је са својим учени-
цима покренула пројекат Културоциклин у више фаза 
користећи форум позориште као облик примењеног 
позоришта. Комбинујући теорију и праксу, представни-
ци младе генерације драмских педагога променили су 
однос према креативном процесу рада на представама 
у аматеризму, а неки од њих су завршили (или уписа-
ли) мастер академске студије примењеног позоришта 
на Академији уметности у Новом Саду, или докторске 
уметничке студије као Урош Младеновић. 

Пројекат „Критичка рецепција аматерских по-
зоришта у Србији“ показује колико је широка лепеза 
аматерског позоришта и како је повремено флуидна 
граница између њихових представа и независне сцене. 
Еуђенио Барба би рекао да нема потребе да алтернати-
ва и класично позориште иду паралелним колосецима, 
већ да треба да сарађују. За теоретичаре и практичаре 
од користи могу бити књига „Примењено позориште у 
Војводини“ од 2000. године до данас и текстови који се 
баве разним облицима аматерског позоришта у часопи-
сима „Сцена“, „Театрон“, „Зборницима Међународног 
форума“ у Суботици и у издањима Позоришног музеја 
Војводине. Акутни недостатак критичарских текстова 
о представама аматерских позоришта покушавамо да 
превазиђемо кроз објављивање текстова у доступним 
медијима који су отворени за сарадњу.1)

1) Текст је део пројекта „Критичка рецепција аматерског позоришта 
у Србији“ који реализује Удружење позоришних критичара и теа-
тролога Србије, под покровитељством Министарства културе.
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Родна места глуме
Размишљања о аматерској глуми и аматерском театру  
након 51. ФЕДРАС-а у Малом Црнићу

А ко је тешко објаснити глумачки процес, онда није 
нимало лакше дефинисати ни разлику између 
добре и лоше глуме, а обе анализе су бремени-

те субјективним суђењем. Позоришни љубитељи, као 
и практичари, имају своје омиљене глумце, баш као и 
оне који су им мање драги, тако да двоје људи никад 
не деле исте преференце. Чак и глумци који у окви-
рима своје професије уживају високе оцене понекад 
нису прихваћени од свих.

Остављајући по страни очигледне предрасуде које 
су засноване на годинама, полу, перцепцији лепоте, 
питамо се шта обликује мишљење о томе ко је добар 
а ко лош глумац? Питање се још оштрије поставља у 
ситуацији када имамо посла са глумцима који су про-
шли кроз процес уметничког обликовања и поседују 
уметничко образовање, с једне, те оне друге, с друге 
стране. Јер, школовани глумци по правилу располажу 
драгоценим професионалним вештинама по којима 
се разликују од глумаца који своје сценско прису-
ство у највећој мери црпу из дубоког емоционалног  
извора.

Ипак, за гледаоца, као ни за професионалца, из-
останак професионалног тренинга није препрека да 
ужива у радости игре глумаца, њиховим схватањима 
хистрионске вештине. Седећи у гледалишту сале Цен-
тра за културу Мало Црниће, и гледајући представе на 
51. ФЕДРАС-у, које су изведене под слоганом Крочимо у 
свет позоришта, често смо се питали шта глумци који 
играју у њима раде у свакодневном животу?

Фестивал који постоји пола деценије ове је го-
дине променио концепцију и уместо репертоара који 
обухвата представе драмских аматера села ове држа-
ве, постао је фестивал драмских аматерских сцена Ср-
бије. Фестивалска транзиција, до које је превасходно 
дошло због смањења обима и квалитета продукција 
које последњих година настају и бивају изведене на 
сценама сеоских домова култура и културних цента-
ра, дала је значајан подстицај атмосфери фестивала 
и његовој одрживости.

У осам фестивалских вечери имали смо прилику 
да у такмичарском делу програма видимо десет пред-
става. Поред њих, изведено је још толико представа које 
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су биле изван конкуренције, као и представе за децу. 
Било је узбудљиво у препуној сали Културног центра 
гледати позоришне представе које су почињале у 21час 
– онда када мештани овог села-општине заврше своје 
редовне послове и обавезе на пољу и у домаћинствима.

Домети ових остварења били су разноврсни – од 
неартикулисаних текстова и приземне глуме, преко не-
амбициозних копија професионалних продукција, до 
позоришних представа које би могле да испуне стан-
дарде појединих професионалних кућа. С тим у вези, 
намеће се питање која је улога позоришта у мањим 
местима у Србији.

Можда би, наиме, за ова позоришта примерени 
термин био Community Theater (локално позориште, 
општинско позориште, позориште заједнице). Јер, у 
тим срединама, позоришта која окупљају даровите 
аматере имају управо улогу која се може поредити са 
оном коју имају позоришта у већим градовима. Ова 
улога може бити обухваћена двема одредницама. Јед-
на подразумева уздизање талената, а друга неговање 
позоришне публике.

Чланови већине ових ансамбала годинама иг-
рају све улоге у комадима, али ансамбли повремено 
проширују своје капацитете и даровитим младим љу-
дима. Извор талента је проблем који отвара питање: 
неко сматра да је глумац рођен са талентом па они 
који нису благословљени даром, ма колико се труди-
ли, неће успети да надокнаде овај дефицит. Без обзира 
на ову предрасуду, верујемо да се таленат формира у 
одређеним условима у детињству, настаје као одговор 
на охрабрења или пак оспоравања која се добијају у де-
тињству, али и кроз и ривалитет са другима.

Због тога су локална позоришта од великог зна-
чаја. Да није било јаког драмског аматеризма који 
се развијао половином прошлог века у Крушевцу, на 
велике српске сцене не би стигла генерација сјајних 
глумаца какви су били Ђуза Стојиљковић, Милан Пу-
зић, Миодраг Перовић Чкаља, Ташко Начић, Радми-
ла Савићевић, Бата Паскаљевић – да поменем само 

неке. Сличне примере можемо наћи у многим српс-
ким градовима који су имали добра аматерска драм-
ска језгра, повољну позоришну климу и перманентну 
позоришну сезону.

Мало Црниће, Уб, Рача. Нова Пазова и Трстеник, 
кроз делатност локалних позоришта остварују наведене 
позоришне задатке. Поред „корака у свет позоришта“, 
неки од ових театара успевају да уобличе целовите 
представе које испуњавају захтеве одабраних текстова 
уклапајући се у ограничене финансијске могућности 
за опрему представа и гостовања.

Ансамбл Рачанског позоришта и њихов редитељ 
Дејан Цицмиловић одабрали су Смртоносну моторис-
тику Александра Поповића. Импозантни Поповићев 
комедиографски опус је у редитељу Цицмиловићу на-
шао адекватног и проницљивог сценског интерпрета-
тора који је са глумцима успео да се приближи духу и 
квалитету комедије овог нашег знаменитог драмати-
чара, притом добро балансирајући између мелодам-
ског и комичког.

51. ФЕДРАС, фото: РТВ Бисер
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Позориште из Уба, у којем су рођена двојица 
позоришних великана – Раша Плаовић и Александар 
Поповић – успешно је донело на сцену савремену ко-
медију Владимира Ђурђевића Бајка о позоришту. Ан-
самбл изузетних појединаца, које предводи Воја Ра-
онић, у овој трагикомичној причи о нашем времену 
нашао је ваљану позоришну меру између фарсичне 
забаве и сатиричне жаоке.

Трстеничко позориште, које ради без основних 
позоришних услова, односно без зграде за предста-
ве и пробе, играло је Српску драму Синише Коваче-
вића. Глумци су у овај линеарни комад унели снаж-

но емоционално посвећење које се граничило с ме-
лодрамским изразом, али ову осетљиву границу није 
прелазило. Трстенички глумци, као и већина глумач-
ких ансамбала на Фестивалу, дошли су својим прево-
зом и одмах се након представе враћали, обављајући 
све неопходне позоришне послове: од истовара деко-
ра и опреме, до постављања сцене, светла, шминке и  
суфлирања.

Похвала публике, подршка колега, заједничке фо-
тографије, затим кафа и пиће у маленом позоришном 
клубу, били су довољна награда таленту и посвећености 
глумаца на 51. ФЕДРАС-у.

51. ФЕДРАС – награђени, фото: РТВ Бисер
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Разговарао > Милан Мађарев 

Интервју: Дејан Цицмиловић

Са младима је увек  
задовољство радити

Д ејан Цицмиловић је истакнути позоришни, фил-
мски и ТВ глумац, редитељ 60-ак представа у 
аматерским и професионалним позориштима 

и професор глуме на Факултету уметности у Косов-
ској Митровици. Цицмиловић је режирао са великим 
успехом аматерске представе у Рачанском позоришту 
Културног центра „Радоје Домановић“, Позоришту Цен-
тра за културу „Масука“ из Велике Плане, у Драмском 
студију „ЛУЧА“ КУД-а „Крушчић“ и Камерној сцени 
„Мирослав Антић“ из Сенте. Његове представе су овен-
чане многобројним наградама на аматерским фести-
валима и веома често су биле у такмичарском про-
граму Републичког фестивала аматерских позоришта 
Србије у Кули. Ожалошћена породица Б. Нушића коју 
је радио у Камерној сцени „Мирослав Антић“ из Сен-
те победила je и на Фестивалу фестивала у Требињу, 
што значи да је 2014. године била најбоља аматерска 
представа у читавом региону. Његове представе карак-
терише препознатљива позоришна поетика, а Цицми-
ловићев рад са аматерима је прерастао у позоришну  
мисију. 

Професионални глумци веома често свој позориш‑
ни пут деле на два периода: на период пре студија 
глуме и после студија глуме, или на рад у аматерс‑
ком позоришту и на професионално бављење позо‑
риштем. У једном вашем интервјуу за Нишке вести 
навели сте да се глумом бавите професионално од 
15. године када сте уписали Глумачку школу у Нишу. 
Који су педагошки принципи које сте тамо усвојили, 
а одредили су ваш позоришни пут?

ДЕЈАН ЦИЦМИЛОВИЋ: Глумачка школа у Нишу из-
недрила је две генерације глумаца. Нема позоришта 
у Србији које у свом ансамблу нема неког од бивших 
ученика те школе. Међу њима су и позната имена 
као сто су Кокан Младеновић, редитељ, Бранислава 
Илић, драматург, Данијела Угреновић, Александар 
Михаиловић, Сања Крстовић итд. Обе класе води-
ла је Мима Вуковић Курић, глумица Народног позо-
ришта Ниш. Од ње смо сви научили да поштујемо те-
атар, да припадамо њему и да у себи гајимо пре све-
га људске, али и уметничке квалитете, који ће нас у 
животу одредити као личности. Волети театар у себи, 
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а не себе у театру, неговати лични стил и израз, бити 
слободан у промишљању, користити позоришни занат 
у племените сврхе, имати меру, бити мисионар и ко-
ристити моћ уметности у хуманом и просветитељс-
ком правцу и бити слуга свог талента који мора да се  
поштује.

На драмском одсеку Факултета уметности у Нишу 
ИУНП од 2005. године сте радили као асистент на 
предметима сценски говор и техника гласа, а од 2009. 
године предајете глуму на Факултету уметности у 
Косовској Митровици. Колико је ваш глумачки ан‑
гажман и педагошки рад у домену глуме утицао да 
почнете да се бавите режијом? 

На првој проби са глумачким ансамблом истак-
нем управо то да сам по занимању глумац, и да ћу гл-
умцима највише помоћи у остваривању њихових улога. 
Увек истакнем и то да режију нисам студирао и да сам 
приучен за тај посао, али да ме искуство можда чини 
компетентним да покушам да се тиме бавим. Глумци-
ма са којима сарађујем беспоштедно преносим своја 
знања и искуства о позоришту. Трудим се да процес 
рада на представи буде и школа глуме у којој се нау-
че основе глумачког заната. 

Која је прва представа коју сте режирали у аматер‑
ском позоришту?

Комад Небојше Ромчевића Живот у Гробљанској 
улици 1998. године у аматерском позоришту у Рачи.

Веома често професионални позориштници кажу да 
поново откривају позориште у раду са аматерима? 
Какво је ваше искуство?

Режијом сам почео да се бавим зато што врло 
често у каријери нисам имао прилике да бирам улоге 
и играм у комадима који су ме лично занимали и пре-
ко којих сам могао да искажем свој став према свету, 
друштву, животу и проблемима који нас тиште. Схва-
тио сам да сам тај лични бунт могао да искажем једи-
но кроз режију комада и теме које сам сâм бирао. Кад 
сам за то добио прилику био сам испуњен у сваком  
смислу. 

Има веома много покушаја да се дефинише позориш‑
на режија. Једна од тих дефиниција каже да је режија 
уметност компромиса и да се редитељ труди током 
креативног процеса да их учини што мање. Шта је 
за вас позоришна режија у аматерском позоришту, 
а шта у професионалном позоришту? 

Мој приступ режији је сличан, малтене исти, у 
професионалном и аматерском ансамблу. Режија за-
хтева пре свега добру и озбиљну припрему текста, 
идеје, концепта, циља, а понајвише добру организацију 
и комуникацију између глумаца и редитеља, сарадни-

Дејан Цицмиловић, фото: Народно позориште Ниш
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ка и сектора технике. Временом сам схватио да добра 
и темељна припрема пре почетка рада на представи 
умногоме олакшава сам процес. Компромис може да 
помогне у извесним моментима, али такође може да 
буде погубан за креативни процес и да одмогне основ-
ној идеји и концепцији. Нисам присталица компроми-
са у уметности.

У последњих година дана у фокусу ваших истражи‑
вања су комади Александра Поповића. Режирали 
сте представе Мрешћење шарана у Центру за кул‑
туру „Масука“ из Велике Плане, која је ове године 
била у такмичарском програму 63. РФАПС‑а у Кули, 
Смрто носну мотористику Рачанског позоришта 
Културног центра „Радоје Домановић“, а тренутно 

Из представе Сан летње ноћи, фото: Милош Денић
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теку пробе представе Развојни пут Боре Шнајде-
ра са ансамблом Камерне сцене „Мирослав Антић“ 
у Сенти. Шта је то у делима Поповића што их чини и 
данас актуелним?

Актуелност драмских текстова Александра По-
повића је присутна у времену у којем живимо можда 
и више него у времену када су та дела настала. Та све-
временост и универзалност тема, различитост жанро-
ва, лепеза необичних, помало нестварних, али могућих 
ликова и њихова катарзичност, смех и сузе, чини га 
једним од највећих писаца српске драмске књижев-
ности. Бавити се комадима Александра Поповића и 
имати могућност да их режирам за мене представља 
привилегију у позоришном смислу. 

Некада је била ретка појава да аматерски и профе‑
сионални глумци наступају заједно у представама. 
Данас је то све чешћи случај. Да ли сте имали такво 
искуство и да ли таква представа захтева посебан 
редитељски приступ?

Не, никада нисам имао такво искуство. Мој ре-
дитељски приступ је исти у раду са аматерима и про-
фесионалним глумцима. Оно што олакшава посао 
редитеља у раду са професионалцима је исти језик, 
односно терминологија позоришних израза који де-
финишу процес рада и комуникација је лака. Рад са 
аматерима, нарочито онима без позоришног искуства, 
захтева едукацију у том смислу и додатна објашњења 
по питању сценског израза, жанра, лика, односа, радње, 
сукоба, итд.

Током последње деценије прошлог века граница која 
дели аматерско и професионално позориште је поста‑
ла флуидна, а понекад се чак и изгубила. Та промена 
је настала јер сâм креативни процес постаје важан. 

Такође, сведоци смо ширења различитих облика при‑
мењеног позоришта чија се искуства све чешће ко‑
ристе и у професионалном позоришту. Какав је ваш 
однос према примењеном позоришту? 

Примењено позориште је, пре свега, едукативно/
терапијског карактера и њиме се углавном баве педа-
гози, психолози и они који раде са одређеним група-
ма људи који, евентуално имају одређене проблеме 
у комуникацији и сл. Арт терапија, театро терапија 
и друге методе се базирају на радионичарском раду, 
кроз одређене глумачке вежбе, које помажу људима 
да се извесни проблеми реше или уклоне. Колико је 
све то успешно, лично не знам, али претпостављам да 
резултата има. Подржавам сваки облик помоћи љу-
дима, али немам искуства у том смислу, нити сам се 
икада тиме бавио.

Дугогодишњи аматери сматрају да је све теже ради‑
ти са младом генерацијом, јер је њихова пажња, кон‑
центрација и посвећеност много мања него раније. 
Да ли сте и ви приметили ову промену или је то само 
паушални утисак једне генерације и жал за прошлим 
временима „када је све било лепше и боље“? 

Са младим људима је увек задовољство радити. 
Ми стално имамо потребу да говоримо како је некада 
било боље, а у ствари и није тако. Свако време је има-
ло своје добре и лоше стране. Треба прихватати живот 
сад и одмах, без предрасуда. Приоритети младих људи 
нису увек и у сваком времену исти. Оно што је мојој 
генерацији било важно садашњој можда и није, али ја 
то поштујем и подржавам у сваком смислу.1)

1) Интервју је део пројекта „Критичка рецепција аматерског позо-
ришта у Србији“ који реализује Удружење позоришних критичара 
и театролога Србије, под покровитељством Министарства културе.
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Разговарао > Андреј Чањи 

Интервју: Иван Меденица

Лекција из аматеризма за 
професионалну каријеру

„С хватио сам да сам соло играч и да као такав 
нисам за редитељско-глумачки процес.“ 

Интервјуисали смо проф. др Ивана Меди-
ницу о његовом омладинском позоришном периоду 
и сазнањима које је стекао кроз аматерско искуство.

Како сте постали заинтересовани за то да се бави‑
те позориштем?

ИВАН МЕДИНИЦА: Као што обично бива са људи-
ма из позоришта почело је то у оквиру школског кон-
текста. У првом реду заслужна је моја професорка 
француског језика и разредни старешина, Весна Фила. 
Занимљиво је да су она и њена рођена сестра Љиља-
на Мркић Поповић на истој години завршиле глуму. 
Поред глуме обе су завршиле и француски језик. Као 
што знамо, Љиљана Мркић Поповић определила се за 
позориште, а Весна Фила за позив наставника фран-
цуског језика. У једном моменту била је и директор 
огледне основне школе „Владислав Рибникар“. То је 
била идеална школа за учење француског језика, али 

Весна Фила је врло активно покушавала да нас ани-
мира и за рад у драмској секцији. Ту сам се ја у пот-
пуности заљубио у позориште и једина ствар коју сам 
са тих тринаест година знао јесте да у животу желим 
да се бавим само позориштем. Кроз моје касније шко-
ловање мењала се делатност којом сам у оквиру позо-
ришта желео да се бавим. 

Шта сте радили у оквиру те драмске секције?

Била је то актуелизација, преношење у савремени 
контекст Шекспирове „Укроћене горопади“. Написао 
сам адаптацију текста, представу сам режирао и у њој 
играо главну улогу што је у самом старту био и одраз 
мог карактера, да не кажем лидерских особина (смех). 
Комплетни аутор! Сећам се да је једна другарица из 
разреда, коју је интересовало цртање, била задужена 
за костиме и сценографију. Она то објективно гледано 
није добро урадила па сам ја и то био преузео. Весна 
је као добар педагог рекла да не могу ја баш све, јер 
тиме повређујем неку другу децу, те смо тако лажно 
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Иван Меденица, фото: Далибор Станковић



119 >

потписали ту другарицу као ауторку костима и сцено-
графије. Ето тако је почело.

Колико дуго и у каквим околностима је трајао Ваш 
омладински аматерски период?

Врло кратко. Није ту било неког великог конти-
нуитета. После тога у средњој школи, „Петој београд-
ској гимназији“, моје амбиције су још више порасле 
јер сам са шеснаест година желео да будем и аутор те-
кста и редитељ, али и да имам своје позориште. Из тог 
разлога почела је потрага за неким напуштеним мага-
цином или хангаром где би моја група другара могла 
да се окупи и ради пројекат. То није ишло лако. Ко би 
деци од шеснаест година дао тако нешто? Ми притом 
нисмо били никакво аматерско позориште већ само 
група другара са једним лудаком на челу. Зато смо 
пробали недалеко од школе, у згради у којој је живе-
ла једна пријатељица и учесница тог пројекта. Биле су 
то заједничке просторије за одржавање кућног савета. 
Ту смо доста дуго пробали. Када је све требало да уђе 
у неки озбиљнији контекст постао сам врло несрећан 
јер нисам успео да направим своје позориште. Стога 
смо са целим тим пројектом, скоро па пред премијеру, 
отишли у Дадов и понудили тај пројекат. Горан Головко, 
хрватски редитељ, а београдски студент, био је умет-
нички директор у том тренутку. Они су нас тако луде 
и дрчне примили са готовим производом који се звао 
„Погрешна дијагноза“. У питању је моје ауторско дело, 
крими комедија о злочинима који се дешавају у некој 
болници у потпуно апсурдном свету. Фантастично је 
да тај пројекат представља почетак омладинског, ама-
терског рада читаве једне генерације наших позориш-
них уметника. Ту су глумили сада сценографкиња Ма-
рија Калабић, редитељка Ања Суша и глумци Милица 
Михајловић, Милутин Дапчевић, Милена Павловић 
Чучиловић. Нас су тако колективно примили у Да-
дов. Ја нисам тамо остао дуго, не осећам се као прави 
дадовац. Након тога сам играо само у представи „Сан 
летње ноћи“ коју је режирао Горан Головко. Имао сам 

малу улогу. Можда ме је то фрустрирало (смех). Али 
по мишљењу неких озбиљних стваралаца, да их не 
спомињем јер више нису са нама, био сам јако добар. 
Играо сам Филострата, редитеља дворских игара на 
Тезејевом двору, који има један монолог на почетку и 
that’s it, после се више не појављује. Отишао сам из Да-
дова јер нисам осећао да ту припадам. Као и у свакој 
тинејџерској групацији ту има неких закона чопора: 
како се људи међусобно повезују или не повезују. Ме-
ни ту није било психолошки најкомфорније, тако да 
је тај „Сан летње ноћи“ била моја последња аматерска 
представа. Дакле, укупно их је било три. 

У Дадов сте, дакле, отишли из нужде јер се Ваше жеље 
да формирате своје позориште нису реализовале. Да 
ли је опција да се прикључите Дадову постојала када 
сте почињали да радите ту своју другу представу? 

Не. Идеја је била да ми морамо да имамо своје 
позориште. Са шеснаест година то је био мој захтев и 
апсолутно није долазило у обзир да икоме припадамо 
и да игде играмо. Сви другари су ме у томе подржа-
ли. Ми смо заиста месецима радили у сали за састан-
ке кућног савета. Тек након што смо лупили главом о 
зид, схватили смо да ми са шеснаест, седамнаест го-
дина не можемо да имамо своје позориште те да тре-
ба да одемо у неко аматерско. Одлазак у Дадов је био 
најбољи могући избор. Тамо су нас дивно дочекали и 
имали смо све услове да пројекат реализујемо и он се 
играо са доста великим успехом.

Да ли је постојала разлика у Вашој аутентичној мла‑
далачкој визији позоришта од метода рада које сте 
затекли у Дадову?

Мој младалачки покушај је био заправо исто оно 
што сам после реализовао у Дадову јер смо дошли с 
готовим пројектом. Специфично за рад у „Сну летње 
ноћи“ је присуство Горана Головког, тада младог, али 
школованог позоришног редитеља на ФДУ. То су би-
ли процеси проба и рада као у професионалном позо-
ришту, сигурно више него што је то моја група радила. 
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Шта је за Вас лично значила активност у омладин‑
ском позоришту? Каква сазнања сте стекли на ос‑
нову тог искуства?

Зашто сам ја заправо прекинуо рад у Дадову? 
Нисам то учинио само због тога што се нисам осећао 
као да припадам екипи коју сам тамо затекао, него 
сам врло брзо схватио нешто што је било пресудно за 
моју позоришну каријеру и на чему и дан данас ин-
систирам. Схватио сам да је за бављење позоришном 
режијом поред интелектуалне потребна и психолошка 
зрелост. Уметност позоришне режије је заправо једна 
племенита манипулација, један љубавни однос са гл-
умцима у којима ти њих водиш неким својим путем. 
Некад можда и не желиш да им откријеш све етапе 
тог свог пута да би их приволео да они нешто што је 
твоје схвате и доживе као своје и максимално се дају. 
Са друге стране увео сам то лепше поређење са љубав-
ним односом. Редитељ у правом креативном процесу 
одступа од неких својих почетних идеја јер добија им-
путе од глумаца и уме да их прихвати. За тако један 
зрео однос где се ти не намећеш него анимираш љу-
де да из себе искажу најкреативније, била је потребна 
психолошка зрелост коју ја са седамнаест година ни-
сам имао. Као редитељ у своја два пројекта ја сам био 
смешан, јер сам био редитељ-диктатор. Наређивао сам, 
био сам строг итд. што је потпуно погрешан приступ. 
Срећа да сам ја одмах схватио шта позоришна режија 
треба да буде. Потребна је једна узајамност где не мо-
жеш да будеш соло већ мораш бити тимски играч. Ја 
сам целог живота, заправо, био соло играч. Тек сада на 
Битефу учим да будем тимски. И мислим да сам по-
стао, али тридесет година касније у односу на период 
о коме причамо. Схватио сам, дакле, да сам соло иг-
рач и да као такав нисам за редитељско-глумачки про-
цес. Зато и данас сматрам да је јако погрешно примати 
младе људе на режију. Режија треба да се уписује, као 
што је то некада и био случај у стара добра времена, 
после завршеног неког другог факултета. Са двадесет 
пет година после завршене историје уметности, књи-

жевности, филозофије, психологије, теоријске физи-
ке, електротехнике... у крајњој линији свеједно је. Ре-
жија је у драмском позоришту уметност интерпрета-
ције, тумачења. Ти мораш да поседујеш интелектуалну 
платформу, животно искуство, политичке ставове на 
основу којих ћеш ти да приступаш неким, на пример, 
великим класичним текстовима. Мораш да знаш шта 
ти ту желиш да испричаш. Поред интелектуалне зре-
лости потребно је то знање из различитих области. За-
натско знање режије је најмање битно. То може да се 
добије не на студијама, већ кроз континуирано асис-
тирање на озбиљним професионалним приојектима. 
Уосталом, у Немачкој се и постајало режисером не тако 
што си завршио режију на некој академији, него зато 
што си годинама и годинама био асистент код великих 
редитеља. Пошто сам схватио да сам индивидуалац и 
да нисам тимски играч, закључио сам да треба да идем 
на драматургију и да треба да се бавим писањем. Тако 
се кроз тај мој аматерски рад врло јасно профилиса-
ло да ја нисам за режију, да нисам ни за глуму, него за 
драматургију. Иначе мислим да је једина аутентична 
вокација сваког од нас који се бавимо позориштем, 
чиме год да се у позоришту бавимо – теоријом, крити-
ком, режијом, драматургијом – увек глумачка. Свако 
ко се заиста страсно веже за позориште некад у некој 
фази свог живота хтео је да буде глумац, што је и мој 
случај. Рано сам схватио да за глуму или режију не-
мам одређене предуслове. Пошто ће то бити у складу 
са мојим имиџом, могу да будем bitch и да кажем да 
сам одбацио глуму јер сам исувише паметан да би ме-
ни као глумцу неки глупи редитељ говорио шта ја да 
радим, а режију сам одбацио јер сам сувише паметан 
и даровит да би моја уметност зависила од рада неких 
глупих глумаца (смех). Тако сам се на крају повукао, 
као Фауст, у своју собу и бавим се писањем.

Кад сте почели да се бавите писањем, да ли су Вам 
од помоћи били још неки закључци или искуства из 
омладинског бављења позориштем?
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Када сам био млад критичар могао сам да чујем 
замерке да неко тако незрео може да доноси судове о 
раду неких искусних великих уметника. Ту ме је бра-
нио мој први уредник Феликс Пашић говоривши да се 
нико није научен родио. Како ће неко постати крити-
чар ако се не бави критиком? Да ли треба да сачека 
педесет година да би тиме добио легитимацију да про-
суђује нечији рад. У том смислу критеријум година је 
дискутабилан. Зато ја никада не наступам са ставом да 
млади треба да чекају свој ред. Напротив, свако мора 
да се искушава и испробава. Али, чини ми се да је чак 
природније да неко са двадесет година буде критичар, 
макар и језиво грешио, него да буде редитељ. Јер ре-
жија подразумева социјалне вештине које су повезане 
са психолошком зрелошћу. Зато су, по мом мишљењу, 
ту године доста јак предуслов. 

Да ли мислите да омладинско бављење позориштем 
може да буде од користи људима који немају планова 
да од тога после направе професионалну каријеру?

То је добро питање. Нисам о томе никада раз-
мишљао. Присећам се сада неких својих добрих прија-
тељица које су биле у том нашем пројекту у Дадову, 
а изабрале су потпуно друге животне позиве од пра-
ва до визуелних уметности. Искрено речено – нисам 
сигуран. Стварање укуса на основу представа аматер-
ског позоришта није довољно. Да би се развио позо-
ришни укус оно мора да се гледа интензивно целог  
живота. 

А да ли може да буде корисно за лични развој?

Да, динамика групе, принципи колективног ра-
да сигурно могу бити од користи. За неког ко јесте за 
колективни рад сигурно би рад у омладинском позо-
ришту могао да буде веома користан. За мене је то 
било као да ме је опрљила медуза. Проблем није био 
у колективу већ у мени који се у њега тешко уклапам. 
И дан данас осећам оно што је Вава Христић рекао: 
не можеш ти да будеш критичар ако немаш уживања 
у самотничком процесу писања. Он је то описивао на 

свој раскошан класицистички начин: седнеш после из-
весног времена, присећаш се представе, отвориш ча-
шу најбољег вина... Заправо, ти не можеш да се бавиш 
критиком ако немаш неки ерос сећања, призивања у 
своју имагинацију тих изгубљених слика, звукова, зна-
чења итд. Писање критике, о томе је Христић исто го-
ворио, јесте интерпретација. Ти интерпретираш дело 
које постоји мимо тебе. Начин мишљења позоришног 
критичара је врло сличан начину мишљења позориш-
ног редитеља који, у драмском позоришту, интерпре-
тира текст. Ја сам се преко критике вратио режији, али 
не у смислу надобудног дељења лекција како је нешто 
требало да се уради. Твоје је да оцениш и поделиш свој 
доживљај и утисак о нечему што си видео, а не да ка-
жеш како би ти то урадио. Постоји неки посебан ерос 
у томе што себи и другима хоћете да што више при-
ближите и објасните свој доживљај уметничког дела. 
Ја често пишем у цајтноту па ми је то стрес. Али када 
не пишем у цајтноту, мени је писање критика озбиљно  
уживање.

Како сада из зреле и професионалне перспективе 
уопште посматрате рад омладинских и генерално 
аматерских позоришта? 

Завршићу у свом духу. Нити га пратим, нити о 
њему размишљам. То није вредносни став и никако 
не покушавам да оспорим значај омладинског и ама-
терског позоришта. Ја не пратим ни професионално 
позориште за децу. Једноставно, мислим да та врста 
позоришта има неке функције изван естетске, а то су 
педагошке, те питање развоја личности кроз позориште, 
утицај на одрастање итд. То су неке ствари за које се 
ја као теоретичар и критичар нисам интересовао. И 
примењено позориште, на пример, веома ценим, али 
лично ме никада није интересовало.1)

1) Интервју је део пројекта „Критичка рецепција аматерског позо-
ришта у Србији“ који реализује Удружење позоришних критичара 
и театролога Србије, под покровитељством Министарства културе.
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Разговарао > Борисав Матић 

Интервју: Мирјана Карановић

Аматерско позориште је 
чиста радост која 
не захтева признање

П ре него што је започела своју професионалну 
глумачку каријеру, Мирјана Карановић се шест 
година бавила глумом у бројним аматерским по-

зориштима у Београду. Свој период аматеризма пре све-
га описује као важну животну школу, а као преломну 
тачку у својој каријери наводи тренутак када је доби-
ла прву глумачку награду на Фестивалу београдских 
аматерских позоришта. 

Са Мирјаном Карановић разговарамо о њеним 
глумачким почецима, аматерском позоришту и кул-
турном и друштвеном значају аматеризма. 

С обзиром да сте почели да се бавите глумом у ама‑
терским позориштима – Дадову, Театру „Лево“ и „Кр‑
сманцу“ – колико Вам је то искуство значило за раз‑
вој глумачке каријере? 

МИРЈАНА КАРАНОВИЋ: Ја сам још у основној шко-
ли ишла у драмску секцију Дома пионира – то је сада 
Дечији културни центар Београда – и мени се то јако 
допало. Када сам завршила основну школу и кренула у 
гимназију, нисам више могла да идем у Дом пионира, 

али сам некако желела да наставим да се тиме бавим. 
Мени је то причињавало бескрајно задовољство, јако 
сам се добро осећала док су ме други људи гледали и 
то је било све што сам ја знала да ми прија, јер сам у 
свом приватном животу била прилично повучена и не-
сигурна. Када сам излазила на било шта што је личило 
на сцену – чак и тамо у Дому пионира где није било 
сцене, тамо је била једна просторија и ту су била не-
ка деца, ја сам пред њима нешто говора, рецитовала и 
играла – то је за мене био мотив да и даље будем у тој 
ситуацији. Мене није повела нека жеља да будем глу-
мица. Ја нисам ни размишљала да бих могла да будем 
глумица, нисам имала тај прецизан циљ у животу нити 
ме је било ко упутио ка томе да будем глумица. Ја сам 
само желела да будем у тој ситуацији која ми прија. 

И онда сам видела на углу код Таша, на путу 
према Петој београдској гимназији, један пано где је 
писало „Аудиција за Дадов“. То је било 1971. године, 
тада је Дадов био познат као најбоље аматерско позо-
риште у читавој тадашњој Југославији, имао је одређе-
ни реноме и био је заиста престижан. Ја сам помисли-
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ла: „Хајде да пробам,“ и отишла сам тамо, у тај Дадов 
и, заправо, први пут сам изашла на сцену која је била 
обасјана рефлекторима. Ту је била комисија. Не знам 
тачно ко су били сви ти људи, али мислим да је један од 
њих био редитељ Оливер Викторовић. Ја скоро ништа 
нисам видела зато што су ти рефлектори бљештали у 
моје лице. Не сећам се тачно шта сам тамо радила, ја 
сам им причала како сам била у драмској секси Дома 
пионира и онда сам показивала шта сам тамо радила. 
Углавном, они су на крају објавили списак у коме су 
малтене сви били примљени и мени то уопште није био 
никакав проблем, мени је било важно да сам примљена. 

То је био почетак школске године, септембар 
месец. Они су рекли да имају сваке недеље у 12 часо-
ва своје састанке, ја сам тамо редовно долазила и би-
ла сам најмлађа. Они су се сви знали између себе. Ми 
смо се ту дружили, али пошто се није радила никаква 
представа, велики број оних који су били примљени 
на тој аудицији је заправо полако престајао да долази 
и јако мало њих је заправо издржало. Из неког разло-
га, мени је било јако важно да долазим тамо сваке не-
деље и на крају, после једно три-четири месеца, Оли-
вер Викторовић је донео комад и рекао је: „Сад ћемо 
ово да радимо, приближава се БАП.“ БАП је био Фес-
тивал београдских аматерских позоришта, једна веома 
престижна манифестација у то време. Сва аматерска 
позоришта су темпирала своје кључне представе за тај 
БАП, да то буде за такмичење. 

Ја сам до тада била под врло строгим режимом 
својих родитеља у основној школи и морала сам да 
долазим кући у 8 сати. Пошто су пробе почињале по-
сле часова – заврши се школа у 7 сати и после тога ти 
стигнеш тамо и пробе трају негде до 10 сати – ја сам 
једва измолила своје родитеље да ме пусте да оста-
нем тако касно. То је тада било јако касно, неко друго 
време је било. 

И та представа је изведена на БАП-у. Представа 
се звала Ако су живи лепо им је и данас; текст је напи-
сао Божидар Љумовић. Ја сам у тој представи играла 

једну мању улогу, али сам на том фестивалу добила 
награду за глуму. За мене је то био, и дан-данас јес-
те, највећи догађај у животу. То је моја прва награда 
за глуму и мене је испунила таквим усхићењем и са-
мопоуздањем, да сам ја тек тада заправо почела да 
размишљам о томе да ја можда имам неког талента, 
да бих могла да будем глумица, просто и у животу, не 
само овако у аматерском позоришту. 

Тако је то почело, са наградама које сам доби-
ла на тим аматерским фестивалима и тим дружењем 
– сазревала сам као особа. Тада сам се први пут раз-
очарала и заљубљивала се и одушевљавала и била из-
дана, изневерена. Све сам то некако прошла као нека 
прва животна, људска, социјална искуства; као особа 
која треба да уђе у свет одраслих. За мене је то била 
једна предивна игра на сцени, а око сцене, то је било 
једно узбудљиво искуство упознавања људи – од то-
га да ја прво будем њима одушевљена, а онда ме они 

Мирјана Карановић, фото: Небојша Бабић
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разочарају, али онда после неког времена ипак некако 
пређем преко тога и наставим са њима. Упознала сам 
како колектив учионице функционише, да ту има пуно 
проблема, препрека и разноразних ситуација, али да 
је увек најважнија била та представа, та одговорност, 
та публика. Када ти то њима мораш да презентујеш, 
за мене је то било најважније.

Ја сам три пута покушавала да упишем акаде-
мију. Увек је у априлу, мају почињала грозница у свим 
аматерским позориштима, припремање за пријемни 
испит на Факултету драмских уметности – отприлике 
који професор прима класу, ко шта воли, какве моно-
логе воли. Ми смо сви некако мислили да треба тим 
професорима да се додворимо, да се допаднемо. Кру-
жиле су приче ко шта воли, шта воли Бајча, шта воли 
Миња, Огњенка, Миленко. Слушали смо разне приче и 
покушавали да некако изађемо на тај пријемни испит 
и да се пробијемо, јер тада је било по 500, 600 канди-
дата за пријемни испит. Испити су трајали данима. 

Ја сам онда после Дадова упознала и остале људе 
који се баве аматерским позориштем. Онда сам била и 
у Театру „Примез“ – то је тамо у Шумицама – па онда 
у „Крсманцу“, па у Театру „Лево“. Ја сам прошла све 
живо и свашта смо ми ту радили и, заиста, то је био 
један кључни период мог сазревања, али не као глу-
мице, него као личности, као особе. 

Једна од одредница појма ‘аматер’ је особа која се не‑
чим бави из љубави, а не из заната. Као неко ко има 
искуство глуме и у аматерском и професионалном 
позоришту, да ли заиста у аматерском позоришту 
препознајете више љубави према позоришту него 
на професионалној сцени? 

У аматеризму вас ништа друго не држи осим те 
страсти и љубави. Не постоји никаква спољашња оба-
веза, постоји само лична одговорност. Хоћу да кажем 
– сада када примам плату у позоришту, ја не могу тек 
тако да кажем: „Знаш шта, сутра идем две недеље на 
зимовање, не могу више да глумим.“ Није се то дешава-
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ло ни у аматеризму, али ту не постоји ништа званично 
што би могло да те натера да нешто урадиш, осим ако 
ти то не желиш и ако тебе то не привлачи. У професио-
налној глуми ипак постоје неке ствари које ти можда 
не пријају, али мораш да их обавиш. Наравно, мислим 
да и у професионалном позоришту постоје људи који 
су некако задржали и заслужили ту привилегију да иг-
рају само тамо где желе и где им прија и не пристају 
на компромисе. То је јако ретко. Чак и ја која сматрам 
да сам једна од таквих глумица, неколико пута сам у 
животу морала да прихватим да постоји обавеза која је 
већа, виша и снажнија од мог личног отпора да нешто 
одиграм. Не могу тек тако да кажем: „Знате шта, ово 
је срање, нађите неког другог,“ него дођем увече у по-
зориште, обучем костим, сконцентришем се, изађем 
на сцену и урадим то што је мој задатак. 

Оно што разликује професионално од аматер-
ског позоришта јесте да је аматерско позориште чиста 
радост која не очекује и не захтева признање. Постоји 
наравно жеља да будете добри на неком фестивалу, да 
добијете награде, па се хвалите. Али у аматеризму је 
то некако другачије зато што постоје само та радост, 
љубав, задовољство и игра која није питање вештине. 
Ми као професионални глумци морамо да знамо те 
вештине, морамо да улазимо у аналитичке методе. По-
стоје методе којима се анализира лик, којима се при-
хватају карактеристике, па то вежбате. У аматеризму 
то не постоји нити треба да постоји. Ту се људи више 
играју и то је оно што сам ја кроз целу своју каријеру 
желела да повучем из аматеризма, ту моју потребу да 
се играм на сцени. Да то не буде само – ја, мој парт-
нер или моја партнерка обављамо некакав задатак 
– него сам увек волела да увучем људе у то да се ми 
играмо као кад сам била дете, па се играмо каубоја и 
индијанаца. Онда заиста са великом страшћу верујеш 
да играш ту улогу и то је једна потпуна радост. То је 
оно што и дан-данас покушавам, да ту радост игре за-
држим. У глуми је јако битно да се упустиш у нешто 
што није твоја свакодневна стварност, него нешто уз-

будљивије. И, генерално, после толико година колико 
се бавим глумом – 40 година професионално и 6 го-
дина аматерски – огроман део мог живота јесте упра-
во у тој вери и игри. 

Да ли сматрате да аматеризам нуди и одређену алтер‑
нативу професионалном позоришту и институцијама, 
поред те радости игре? Да ли нам доноси другачије 
вредности и естетику и да ли професионално позо‑
риште може да научи нешто од аматерског? 

То искључиво зависи од маште људи који се ти-
ме данас баве. Позоришне управе морају да правдају 
колико је публике дошло, колико ту има запослених, 
да ли су представе биле успешне. У аматеризму тога 
нема и не морате ништа да оправдавате и објашњава-
те. Можете да направите представу какву год хоћете, 
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можете да пустите машти на вољу и да се заиграте, да 
направите било шта. Неки пут из тога може да се испи-
ли нешто чудесно, нешто што је потпуно невероватно. 

Али ја не мислим да је сврха аматерског позо-
ришта да постиже некакве резултате у неком позориш-
ном смислу. То може да се деси, али то није основни 
циљ. Ја мислим да је аматеризам битан управо због тог 
људског контакта и јако ми је жао што се данас ама-
теризам у великој мери изгубио, а оно што је остало 
претворило се у некакве школе за глуму за будуће гл-
умце, што је потпуна бесмислица. Аматеризам мора 
да се ослободи тог комерцијалног аспекта, мора да се 
пусти и да просто људи долазе зато што им је лепо да 
буду заједно. 

И мислим да аматеризам није нешто што треба да 
припада само младима, већ да аматерским позориштем 
треба да се баве људи у разним животним добима, без 
амбиције да једног дана буду прваци у Народном по-
зоришту у Београду, него да обогате свој живот. То је 
оно што је мени аматеризам највише донео – ја сам 
стекла једно веома битно животно искуство. Аматери-
зам ме је ставио у нека искушења и дилеме које сам 
ја морала да решавам. Морала сам да изградим свој 
карактер, да преиспитујем своја морална гледишта, 
да пристајем на компромисе, да постанем социјално 
биће, да престанем да будем нечије дете. Ја сам до тада 
била дете које су контролисали мама и тата. Када сам 
почела да се бавим аматерским позориштем, морала 
сам да постанем одговорна према себи. Рецимо, моји 
су рекли: „Можеш да идеш, али знаш да не смеш да по-
пустиш у школи.“ И онда сам ја знала да сам одговорна 
за неке друге ствари, морала сам да извршим све друге 
обавезе у животу да бих могла да се бавим оним што 
волим. То је у великој мери изградило мој карактер и 
оно што сам ја данас. Зато мислим да је штета што не 
постоје аматерска позоришта за људе који једностав-
но желе да дођу и да нешто играју без обзира да ли ће 
то имати неки резултат или неће. 

Колико процењујете да се домаћа аматерска сцена 
променила од тренутка када сте ви глумили на њој? 

Променило се зато што су аматерска позоришта 
постала полупрофесионална. Ту сад долазе неки ре-
дитељи, има и неких професионалних глумаца, па се 
мешају са аматерима, па се ту праве неке представе 
које можемо да видимо и у професионалним позо-
риштима. Нема ту ничега другачијег, ничег посебног. 
Ту су и те школе глуме које се плаћају и ту се долази 
да се, забога, научи глума, као да је то битно. То је по-
стала мала трговина комерцијалним курсевима, као 
оно што имате на народним универзитетима – курсе-
ви кувања, аутомеханичарски курсеви, браварски кур-
севи... Одузета је та необавезност и лакоћа и постало 
је задатак – сад ти идеш са неким циљем да постанеш 
неко и нешто, а ја не мислим да људи постају неко и 
нешто зато што заврше неки курс или неку школу, то 
је нешто што се дешава кроз живот, а не кроз лекције. 

Шта мислите о примењеном позоришту где, углав‑
ном, професионални редитељ или редитељка раде са 
одређеном заједницом, са одређеним групама попут 
пензионера или младих људи? 

Мислим да је то предивно. Ако би ова држава 
уопште имала неку визију позоришне културе, треба-
ло би на тај начин да је проширује, а не да имамо све 
већи број глумачких академија. Мислим да позориште 
има врло лековит потенцијал и за људе са посебним 
потребама и за развијање комуникационих вештина 
међу људима; мислим, рецимо, на глувонеме особе, 
затим особе са одређеним дефицитима. Већ је давно 
познато да постоји тај театар за људе који имају пси-
хичких проблема... постоје те театарске сеансе. 

Психодрама? 

Да, мислим на психодраму. Мислим да је позо-
риште једно луксузно место. Луксузно, зато што је жи-
во и зато што га треба пропагирати на тај начин. То је 
једна племенита вештина, један племенити тренутак 
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духовне комуникације између људи који су на сцени 
и који су у публици. То је увек нешто што је посебно, 
што се дешава само тог тренутка и никада више. Сва-
ка следећа представа има неке нове људе у публици и 
нови доживљај. Ми са сцене јако добро знамо и осећа-
мо како је случајна група људи у публици другачија 
од случајне групе људи од јуче. То је увек за нас један 
изазов, једна потреба да дођемо до тих људи који седе 
тамо и пристају на неке одређене околности – на при-
мер, да се и они и ми договоримо да је празна сцена у 
ствари шума. Онда и они верују да је то шума, а и ми 
играмо као да је на тој празној сцени шума. То је ча-
ролија, на један потпуно ненамеран начин се враћамо 
у детињство игре где се играмо каубоја и индијанаца 
или не знам већ чега. 

У духу тога што говорите, да ли мислите да је дошло 
време да се драмско образовање уведе у школе као 
што, рецимо, постоји у одређеним земљама? Не као 
начин да се створе будући позоришни професионал‑
ци, него да се кроз игру и креативност уче одређене 

вештине, било да су везане за школу или, генерално, 
животне вештине? 

Не знам да ли је потребно баш да буде предмет. 
Мислим да људи, поготово деца, имају отпор када по-
стоји неки предмет, па сад ту по закону морају да се 
добијају и неке оцене. Али мислим да би било добро 
оно што постоји свуда у свету, а то је да све школе 
имају мале позорнице. То сам видела у земљама које 
су позоришно развијеније, да средње школе, па и ос-
новне школе, имају мале сцене на којима постоје не-
ке драмске дружине, неки драмски кружоци, некакви 
игрокази или неко нешто напише или постави комаде 
који су већ написани. Кажем вам, заиста није толико 
важно да ли су ту глумци одлични или тек наивни, да 
ли је та представа оваква или онаква. Сам тај чин је 
нешто што је драгоцено.1)

1) Интервју је део пројекта „Критичка рецепција аматерског позо-
ришта у Србији“ који реализује Удружење позоришних критичара 
и театролога Србије, под покровитељством Министарства културе.
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Пише > Синиша И. Ковачевић 

Композитор прве домаће опере
Сто педесет година од рођења композитора Станислава Биничког

О чекивало се да ће век и по од рођења Станислава 
Биничког (1872–1942) бити пропраћен научним 
скупом, пригодним изложбама, студијама, мно-

штвом новинских чланака. Да ће дела нашег чувеног 
композитора и диригента, чинити неизоставни део 
програма неколицине угледних музичких фестивала 
и смотри. Откривање бисте у родној Јасики, извођење 
неколико његових дела на манифестацији Дани Би-
ничког и објављивање мањег броја текстова на порта-
лима, дају скроман збир активности којима је обеле-
жен јубилеј везан за овако значајну личност наше му-
зичке културе. 

На Великој сцени Народног позоришта у Бео-
граду 2019. постављена је опера На уранку Станисла-
ва Биничког, у режији Ане Григоровић. У библиотеци 
„Арс“ београдског издавача „Клио“, 2017. објављена је 
студија Маријане Дујовић Станислав Бинички и његово 
доба. Подељена у четири целине и двадесет поглавља, 
књига говори о свестраном деловању чувеног компо-
зитора и диригента. Полазећи од тога да је његова за-
оставштина расута по установама у земљи и ван ње, 

ауторка је настојала да хронолошки реконструише и 
укаже на значај активности које је обављао Бинички.

До периода између два светска рата, у Србији су 
стасале три генерације композитора. Први школовани 
композитор нашег порекла био је Корнелије Станко-
вић (1831–1865). Рођен у Будимпешти у српској по-
родици, студирао је на Конзерваторијуму у Бечу. Прву 
генерацију композитора у Србији, представљају Јосиф 
Маринковић и Стеван Стојановић Мокрањац. Наред-
ну генерацију чине Станислав Бинички, Петар Крстић 
и Божидар Јоксимовић, док трећу представљају ком-
позитори активни између два светска рата – Стеван 
Христић, Милоје Милојевић и Петар Коњовић.

Станислав Бинички рођен је у месту Јасика код 
Крушевца. Отац му је био војни инжењер, што је ути-
цало на честе породичне селидбе. Тринаест година 
после Станислава, рођен је његов брат Александар 
(1885–1963). Такође музички надарен, деловао је као 
позоришни и филмски глумац, оперски певач и по-
зоришни и филмски редитељ. По завршетку основне 
школе и гимназије у родном Београду, Александар 
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1904. одлази на студије соло певања у Минхен. Упо-
редо са тим приватно похађа часове код Јоце Савића 
(1847–1915), првог редитеља у тамошњем дворском 
позоришту.

По повратку, кратко се задржава у Београду. Го-
дине 1911. Александар одлази у Загреб, где остаје до 
смрти. Редитељско умеће исказао је радом у Хрватском 
народном казалишту, где је поставио велики број опе-
ра и оперета. Као филмски редитељ прославо се 1917. 

године када је режирао други хрватски играни филм 
Матија Губец, рађен према сценарију Марије Јурић 
Загорке. Александар Аца Бинички био је и текстопи-
сац популарних песама, а написао је и бројне препеве 
иностраних хитова од којих су најпознатији они које 
је изводила и снимила Лола Новаковић.

ОБРАЗОВАЊЕ У БЕОГРАДУ И МИНХЕНУ

Основно школско образовање Станислав Бинич-
ки започео је у Београду, наставио у Пироту, а завршио 
у Нишу. Прве музичке лекције добио је од Чеха Фри-
дриха Брунетија, који га је учио свирању на виолини. 
По пресељењу породице у Београд похађао је нижу 
реалку, а часове музичког имао је код Јосифа Свобо-
де. По повратку у Ниш, Бинички постаје редован члан 
Нишког црквеног певачког друштва. Интересовање за 
музику наставиће и током студија на природно-мате-
матичком одсеку Филозофског факултета у Београду.

У то време приступио је Београдском певачком 
друштву, и био у прилици да упозна Стевана Мокрањца 
који је предводио ово удружење. Као члан Академског 
певачког друштва Обилић, Бинички упознаје Јосифа 
Мариновића који је у то време био хоровођа. По за-
вршетку студија, запослио се у лесковачкој гимназији 
где је предавао математику и подучавао ученике пе-
вању и свирању на виолини и флаути. Рад Биничког у 
овој средини био је дуго упамћен. Неколико деценија 
касније, у Лесковцу је основана певачка дружина која 
носи његово име.

Године 1895. уписао се на Музичку академију 
у Минхену. Похађа наставу из соло певања, а затим 
уписује одсек Контрапункт и композиција. Занимљи-
во је да ће поред Биничког, у класи професора Јозефа 
Рајнбергера студирати неколицина каснијих чувених 
композитора и диригената (Енгелберт Хумпердинк, 
Ерамно Волф-Ферари, Вилхелм Фуртвенглер). Поред 
наставе, школарина је подмиривала одласке на кон-
церте, фестивал у Бајројту, као и истраживачки рад. 
Дипломски испит полагао је 1899. године. По успеху је 

Станислав Бинички
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био рангиран међу првим студентима, али му је одличје 
измакло с обзиром да није био германског порекла.

За време боравка у Минхену упознао је своју бу-
дућу супругу Фриду Бланк (1876–1956), која је студи-
рала концертно певање у класи професорке Ане Ши-
мон Реган. Венчали су се у Минхену, 2. августа 1899. 
године. По доласку у Србију Фрида је примила пра-
вославну веру, као и ново име – Мирослава. Увек је 
учествовала на пробама, нарочито као корепетитор 
певачких дружина у којима је Бинички радио. Када 
су се стекли услови и за извођења монументалних во-
кално-инструменталних дела, имала је учешће у ско-
ро свим изведбама.

АУТОР ПРВЕ СРПСКЕ ОПЕРЕ

По повратку у Београд, Бинички постаје један од 
предводника музичке културе. Истраживачи истичу ње-
гову просветну и диригентску делатност напомињући 
како композиторска активност по којој се данас по-
знаје, није увек била у првом плану. Заједно са Стева-
ном Мокрањцем и Цветком Манојловићем, учествује 
у оснивању прве Српске музичке школе (1899, данас 
МШ „Мокрањац“). Када је у питању компоновање, ор-
кестарски првенац била му је симфонијска поема Из 
мог завичаја. Ту су и композиције писане за потребе 
позоришта – музика за Нушићев комад Љиљан и омо-
рика, као и увертира и симфонијски интермецо за дра-
му Иве Војновића Еквиноцијо.

Бинички је и аутор прве српске опере На уран-
ку, за коју је либрето написао Бранислав Нушић. Пре-
мијерно је изведена на сцени Народног позоришта 2. 
јануара 1904. године. Познато је да су пре опере На 
уранку настале две опере у Београду – Женидба Мило-
ша Обилића Божидара Јоксимовића, на текст Драгути-
на Ј. Илића, и Питија Вацлава Ведрала, према тексту 
Војислава Илића. Међутим, опера Станислава Бинич-
ког изведена је пре наведених, и самим тим сматра се 
првом опером у историји српске музике.

На премијери опере На уранку улоге су тума-
чили претежно драмски уметници. Добрица Милути-
новић публици се представио као Реџеп. Улога Стан-
ке припала је примадони Десанки Ђорђевић, Радета 
је играо Раја Павловић, а лик Анђе тумачила је Лујза 
Станојевић. Пошто је оригинална партитура изгубље-
на (за солисте, хор и оркестар), Крешимир Барановић 
(1894–1975) реконструисао је и оркестрирао прву срп-
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ску оперу. Међутим, како је и та партитура изгубљена, 
диригент Ангел Шурев (1932–2004) начинио је нову 
ревизију опере На уранку.

ПРЕДВОДНИК МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

У то време, Бинички постаје капелник војног 
оркестра. Имајући у виду да је већи део студија био 
стипендиста Министарства војног, било је очекивано 
да ће по стицању дипломе добити намештење у овој 
институцији. Овај оркестар, који од 1904. наступа под 
називом „Музика Краљеве гарде“, био је на услузи при-
ликом дворских и војних забава и балова. Циљ којем је 
тежио Бинички био је и приближавање класичне му-
зике широј публици. Тако је осим званичних обавеза 
овај оркестар изводио и концерте који су се одржавали 
у салама градских кафана, јер у Београду почетком 20. 
века још увек није било концертних дворана.

Због вишевековног робовања под Турцима, срп-
ска култура била је потпуно лишена западноевропских 
утицаја. Тако су „кафански концерти“ били новина у 

другој половини 19. века. Почетком 20. столећа, кул-
тура понашања на концертним наступима и даље није 
постојала, што би значило (у данашњем смислу) непо-
штовање извођача. Гости су причали за време нумера, 
и тапшали између ставова. На концерте се долазило 
успутно, без стриктног поштовања њиховог почетка и 
трајања. У амбијенту размакнутих столова и жамора 
гостију који је надјачавао музику, наступао је и војни 
оркестар с Биничким. 

Године 1911. он је поново ангажован као настав-
ник. Станислав Бинички је један од иницијатора за ос-
нивање друге по реду музичке школе, МШ „Станко-
вић“. Зграда ове установе налазила се у улици Кнеза 
Милоша 1а, у којој је и данас један део њених просто-
рија. Пре оснивања школе кућа је била једноспратна 
и служила је за приватне потребе краља Милана Об-
реновића. Тек када је 15. марта 1911. сазидан још је-
дан спрат с концертном двораном, школа је званично 
установљена. Први директор био је Бинички, који је 
истовремено вршио и улогу хоровође Певачког друшт-
ва „Станковић“.

Оркестар Краљеве гарде, предвођен Биничким, 
имао је значајну улогу током целог трајања Првог свет-
ског рата. Поводом извојеваних победа српске војске 
Бинички је компоновао Марш на Дрину, који ће постати 
саставни део репертоара војног оркестра. По преласку 
Албаније, оркестар је одржао низ концерата у Грчкој 
и Француској. Наступи на савезничким територијама, 
одразили су се и на репертоар. Тако се могу пратити 
измене концертног програма који је био допуњен де-
лима француских аутора – Лалоа, Фореа, Сен-Санса, 
Маснеа, Делиба.

Дужност предводника овог ансамбла обављаће до 
1920. године, када је именован за директора Београд-
ске опере. Режијом опера у време деловања Биничког 
бавили су се Јуриј Ракитин и Теофан Павловски, док 
су за сценографију били задужени сликар Јован Бије-
лић и Леонид Браиловски. У жељи да домаћој публици 
приближи оперско стваралаштво, Бинички је превео 

Народно позориште у Београду 1895. године
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чак деветнаест либрета за опере које су се изводиле на 
сцени Народног позоришта. Треба напоменути да су 
текстови за које је урадио преводе били на италијанс-
ком, француском, немачком, пољском и чешком језику.

Колико су заслуге Биничког биле цењене сведочи 
податак да му је 1923. био уручен орден Белог орла, а 
годину дана касније и орден Светог Саве. Он је својим 
деловањем усавршио рад музичара и однеговао пуб-
лику, што је био предуслов за оснивање институција 
(Београдска филхармонија, Музичка академија) и от-
варање нових концертних дворана (Коларчева задужби-
на). По одласку из Опере Бинички се делимично пову-
као из јавног живота. Као пензионер предано је пратио 
музичку сцену Београда, нарочито прилике у Опери. 

Осим образовања публике Бинички је подучио и 
многе извођаче. Неки су били професионалци, а не-
ки само љубитељи музике, аматери који су уз његову 
помоћ стасали као извођачи способни за интерпрети-
рање дела захтевнијег уметничког репертоара. Станис-
лав Бинички је преминуо 15. фебруара 1942. године. 
Сахрањен је на Новом гробљу у Београду, у Алеји ве-
ликана. Најдуже је становао на Врачару. На његовој 
згради, на углу Молерове 88 и Булевара краља Алек-
сандра, постављена је спомен-плоча које већ дуго нема.

МАРШ ОДУШЕВИО ШЕДОУЗЕ И СПИЛБЕРГА

Када се говори о рецепцији дела Биничког у пе-
риоду после Другог светског рата, често се указује на 
поновно интересовање за његов Марш на Дрину. Када 
је 1961. Андрић у Стокхолму примао Нобелову награ-
ду, на церемонији је пуштена композиција овог марша 
која је емитована на његово инсистирање. Занимљиво 
да су посебно место у популаризацији овог дела имали 

страни рок бендови из шездесетих година (Спотникс, 
Џокерс, Шедоуз), који су издали албуме са својим вер-
зијама Марша на Дрину.

На простору Југославије, велику пажњу изазва-
ла је верзија овог дела коју је урадила словеначка гру-
па Лајбах. Њихов албум НАТО широм света на коме 
је објављена обрада марша, имао је шеснаест издања. 
Поводом прославе српске Нове године, 2013. у Ује-
дињеним нацијама изведена је композиција Марш 
на Дрину у интерпретацији хора Вива вокс. Наступ је 
пратило преко две хиљаде високих функционера УН, 
а уживо је емитован и пренос концерта. Неколико да-
на касније, огласио се режисер Стивен Спилберг који 
није крио своје велико одушевљење композицијом 
Марш на Дрину.

Народно позориште у Београду 1910. године
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Пише > Татјана Дадић Динуловић 

ПРЕКРАЈАЊЕ: Уметничке праксе 
сценског дизајна 2013–2022.

УВОД, ИЛИ О ДЕФИНИЦИЈАМА

У критичком осврту на књигу „Сценски дизајн као 
уметност“, Вишња Качић Рогошић указује на кљу-
чне теме за даље размишљање о уметничким и ку-

стоским праксама сценског дизајна. Разматрајући пре-
глед студија случаја којима се књига бави, она наводи 
да „прецизна анализа омогућује поузданију евиденцију 
темељних карактеристика умјетничкога и кустоскога 
промишљања обликовања сцене“, наглашавајући фи-
нално издвајање „обиљежја сценскога дизајна – тради-
ционално бављење простором на мултимедијалним и 
интермедијалним темељима уз успостављање нових 
просторних односа оних који судјелују у изведби или 
су њом захваћени – из чега произлази и понуђена де-
финиција по којој је ‘сценски дизајн као уметност (…) 
самостално, ново, контекстуално уметничко дело, до-
минантно ослоњено на употребу сценских изражајних 
средстава, које успоставља активан однос према про-
стору и према публици’… Завршном дефиницијом дје-
ломично је имплицирана и критичка функција коју 
ауторица приписује сценскоме дизајну. Релативно но-
ву праксу, дакле, уочљиво веже уз опћа мјеста у про-
мишљању сувремених изведбених умјетности држећи 
се већ дефинираних медијских обриса, проблемских 
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преокупација и задатака којима се умјетничке изведбе 
приклањају од перформативнога обрата“. 

Не почињем овај текст критиком књиге коју сам 
објавила 2017. године из таштине, већ из потребе да, 
након скоро пет година, поново отворим тему уметнич-
ких и кустоских пракси сценског дизајна ослањајући 
се на поглед са стране, из друге средине и потпуно 
независног стручног читаоца, који не носи терет свих 
наших претходних разговора, дебата, расправа и не-
доумица о томе како се шта зове, како именовано да 
дефинишемо, можемо ли то дефинисано довести у 
питање или допунити, и да ли то о чему пишемо, што 
говоримо и приказујемо, уопште постоји. 

Свесна сам да сам тој расправи сама веома мно-
го допринела, пре свега у разговорима са студентима 
докторских студија сценског дизајна, а онда, можда чак 
и више, с бројним колегама, на факултету и ван њега. 
Свест о чињеници да се и други аутори баве теоријом 
сценског дизајна, као и потреба да сваки пут изнова 
проверавам сопствене дефиниције, усмерила ме је ка 

томе да чујем шта мисле генерације много млађе од 
моје, оне које нису обележили утицаји Прашког ква-
дријенала, рада Јустата ни Велике изложбе Бијенала 
сценског дизајна, као ни прве постдипломске студије 
сценског дизајна на Универзитету уметности у Београ-
ду. Схватила сам, међутим, да сам у књизи већ рекла 
све што сам имала и да иза свега што сам написала 
стојим и данас. И даље, ипак, остају питања да ли и ка-
да у својим конкретним праксама уметници одлучују 
да рад класификују као дело сценског дизајна. Зато на 
крају овог увода желим јасно да дефинишем две на-
ведене синтагме: уметничке праксе сценског дизајна 
су аутономна уметничка дела једног или више аутора, 
јавно изведена и/или приказана у форми уметничких 
догађаја у архитектонском, сценском, медијском или 
виртуелном простору (перформативна инсталација; ви-
шемедијска интервенција или инсталација; просторна 
интервенција или инсталација; интерактивна изложба 
или галеријска поставка...), као и друге уметничке фор-
ме које спадају у област сценског дизајна, што укључује 
просторне, медијске и комуникацијске аспекте дела; 
док кустоске праксе сценског дизајна подразумевају 
кустоске концепте избора, излагања и/или извођења 
различитих уметничких дела сценског дизајна. 

ЗАШТО ИЗЛОЖБА ПРЕКРАЈАЊЕ? 

У теоријском смислу, први пут се бавим испити-
вањем измештања, реконструкције, интерпретације 
и реинтерпретације уметничког дела сценског дизај-
на претходно насталог као самостални стваралачки 
рад. Занимљиво је да су уметничке праксе настале на 
идеји измештања позоришне представе у галерију, где 
је главно питање било како интерпретирати или реин-
терпретирати позоришну представу и доживљај пред-
ставе у потпуно другачијем простору и времену, и пред 
публиком чија се улога такође мења. Сада се, као сле-
дећи корак, отвара тема измештања самосталних дела 
сценског дизајна у нов простор и нов контекст. Чиње-
ница је, међутим, да већина ових радова почива на 

Драгана Баћовић: Вечера, фото: Стефан Ђорђевић
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догађају, то јест на изведби, без обзира на скоро увек 
присутну компоненту излагачке форме. То би значи-
ло да, кад говоримо о уметничком делу сценског ди-
зајна, скоро увек говоримо о делу за једно извођење. 
Изложбом смо, стога, поставили ново питање: да ли 
је прекрајање уопште могуће, или је оригинални рад 
заправо предложак за настанак новог? 

Ове школске (2022/23), а наредне календарске 
године (2023), школа сценског дизајна у Новом Саду 
пуни десет година постојања. Датум важан за касније 
догађаје био је 8. јул 2013. године. У дворишту Кул-
турног центра Новог Сада (који нам је, у недостатку 
сопственог простора, тада био домаћин) организова-
ли смо циклус предавања „Шта је сценски дизајн“, че-
кајући Националну акредитациону комисију да, након 
више од две године рада на документацији, одобри све 
наше студијске програме. У том процесу с нама је би-
ла и група средњошколаца из разних градова Србије 
и Црне Горе који су желели да упишу ове студије, и 
редовно су долазили на сва предавања. Из данашње 
перспективе, заиста је необично колико су нам по-
верења поклонили, пропуштајући уписне рокове на 
свим другим факултетима и чекајући да документ о 
акредитацији студијског програма основних студија 
стигне на факултет. Сви смо те вечери, заједно с њи-
ма, будућом првом генерацијом студената, изашли на 
позорницу, усхићени чињеницом да почињемо нешто 
потпуно ново, неизвесно и важно. Те исте године акре-
дитован је и програм уметничких мастер студија, го-
дину дана касније и уметничких докторских студија, 
а 2020. и први инжењерски мастер. И данас су студије 
сценског дизајна на Факултету техничких наука спе-
цифичан програм, јединствен у региону, а наш Одсек 
за уметност и дизајн (на Департману за архитектуру 
и урбанизам) заједница која, по природи интердис-
циплинарних области којима се бави, мора да живи и 
функционише другачије од свих осталих департмана 
и одсека факултета који окупља више од 16.000 сту-
дената. То је, наравно, велика привилегија, али и од-

говорност, јер због нешто више од стотину студената 
сценског дизајна факултет спроводи многе посебне и 
неуобичајене процедуре, прилагођавајући их захтеви-
ма наших програма. 

Дакле, десет година касније, желела сам да на-
правим пресек свега што смо урадили у домену умет-
ничких пракси сценског дизајна. 

О ИЗЛОЖБИ, ИЛИ ШТА ЈЕ ПРЕКРАЈАЊЕ?

Као студенти, садашњи аутори су се бавили својим 
темама продубљено и екстензивно, многи са идејом да 
своје унутарње дилеме пред публику изнесу само за јед-
ну, конкретну ситуацију. С временом, многи су у новом 
процесу нашли не само нове теме већ и нов смисао.

Временско измештање из оригиналног конте-
кста имало је важну улогу у поновном успостављању 
односа према конкретном раду. Успостављена дистан-
ца се, на самом почетку, већини аутора чинила скоро 
непремостивом, да би касније постала важан чинилац 

Јелена Јанев: Диши, диши, гурај!, фото: Јелена Ковачевић Воргучин
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измењеног рада. Управо је тај временски одмак омо-
гућио преко потребан простор за размишљање, па је 
захваљујући томе личне, често интимне и осетљиве 
теме било могуће трансформисати у опште, оне које 
се тичу и других људи.

Посебну тему представљао је простор излагања, 
то јест извођења. Будући да сценски дизајн нужно 
подразумева укључивање простора у процес уметнич-
ког стварања, простор се може посматрати као прет-

поставка, подстицај, изражајно средство или коначан 
исход. Измештање дела у други простор неминовно је 
мењало готово све аспекте самих дела, те су они мо-
рали бити изнова промишљени. Јасно је да је највећи 
изазов био пред ауторима чији су оригинални радови 
били доминантно ослоњени на простор, дакле наста-
ли као сајт-специфик. Зато неке од аутора није било 
могуће позвати на изложбу, док су неки радови ради-
кално трансформисани. 

Осим тога, Музеј примењене уметности у Београ-
ду врло је специфичан простор и није било једностав-
но успоставити комуникацију с њим. Иако галеријски, 
овај простор није неутралан – разуђен је, денивелисан, 
с много дневне светлости на нивоу улице и с потпуним 
мраком у подруму. Јасно је, наравно, да одавно више 
није важно да ли је простор бео или црн, то јест да ли 
је примарно излагачки или извођачки – у оба се могу 
сместити дела и сценске и визуелне уметности. У слу-
чају Музеја примењене уметности, међутим, било је 
јасно да изражајна средства морају бити промишље-
на изнова. Тако смо се, због боје и текстуре простора, 
као и његове конфигурације, определили за (условно) 
галеријски третман радова, осим у делу њиховог акти-
вирања, односно извођења када је третман био сцен-
ски. Искористили смо и чињеницу да, захваљујући ве-
ликим стакленим деловима фасаде, један део радова 
може истовремено да комуницира с публиком унутар 
простора, али и са оном на улици. 

Посебан кустоски изазов био је повезати толико 
различите ауторске исказе у једну целину, нарочито јер 
их нисмо бирали по формалној, а ни по садржинској 
сродности, већ искључиво на основу њихове вредности. 
Тако је изложба настала пажљивим поновним промиш-
љањем сваког рада понаособ, његовим смештањем у 
конкретан део простора музеја, успостављањем одно-
са између радова који се у том делу налазе, па потом 
прилагођавањем и усаглашавањем сценских средста-
ва појединачних радова у односу на друге (поред или 
у близини). Оне за позицију у излогу бирали смо с по-

Мирослав Живанов: Сценографија сна, фото: Немања Кнежевић
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себном пажњом, као и оне чије је излагање захтевало 
одсуство дневног светла. На крају, креирали смо ре-
дослед извођења свих радова, пажљиво их међусобно 
компонујући, у укупном времену трајања изложбе. Ми-
слим да се управо у овом процесу јасно види зашто се 
кустос као сценски дизајнер може истовремено посма-
трати и као редитељ читаве изведбе. 

Прекрајање је, дакле, перформативна изложба.
Посвећена је реконструкцији и реинтерпрета-

цији четрнаест одабраних изведених мастер и док-
торских уметничких радова из области сценског ди-
зајна. Четрнаест некадашњих студената, сада аутора 
из Србије, Црне Горе, Северне Македоније и Босне и 
Херцеговине, ре-контекстуализовало је своје умет-
ничке радове у односу на нов простор, на временску 
дистанцу од оригиналног извођења, на друге радове и 
на целину. Сваки рад чинила је поставка у простору и 
перформативни део. 

Саставни део изложбе био је и каталог у коме 
су представљени сви реализовани уметнички мастер 
и докторски пројекти са Одсека за уметност и дизајн 
(Преглед сцене), док је изабраних четрнаест у катало-
гу имало посебан третман (Прекрајање). 

О ФОРМАМА ДЕЛА СЦЕНСКОГ ДИЗАЈНА 

Због већ поменуте чињенице да самостална де-
ла сценског дизајна настају на укрштању архитектуре, 
визуелних и извођачких уметности, као и да припа-
дају уметничком интердисциплинарном пољу, њихо-
ва форма може бити веома различита – од инстала-
ција (просторних, вишемедијских, перформативних, 
интерактивних, чулних), перформанса (јавних, при-
ватних), преко позоришних представа, имерзивних 
сценских догађаја и перформативних предавања, до 
сајт-специфик радова (инсталација, видео-инсталације, 
догађаја, интервенција). Терминолошки посматрано, 
реч је о исходима који припадају већ јасно утврђеним 
уметничким дисциплинама, а које и публика и струч-
на јавност препознају и разумеју. То је био разлог да 

сваки изведени рад, приказан у оба дела каталога, има 
и јасно дефинисану форму, а да, затим, наведена фор-
ма додатно буде објашњена навођењем свих коришће-
них изражајних средстава. У каталогу је, тако, могуће 
пронаћи више од двадесет уметничких исхода чији су 
саставни елементи веома различити. Тема класифи-
кације, у случају уметничких пракси сценског дизајна, 

Маја Вилић: Негде између издаха и последњег удаха, 
фото: Немања Кнежевић
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постала је важна управо због могућности препознавања 
ове области међу уметницима који се њоме баве, али, 
и много више, у широј стручној јавности. 

У односу на тему кустоских пракси којом се ова 
изложба, такође, бавила, занимљиво је размишљање 
Слађане Милићевић која каже да изложба „прерас-
та ниво само добро компонованог и режираног умет-
ничког садржаја, она сама по себи постаје уметничко 
дело… можемо је разумети и као концептуални умет-
нички чин, који школски задатак третира као својевр-
сни ready made, на којем интервенише, прекраја га и 
контекстуализује у нови простор и време… Изложба 
заиста траје четрнаест дана, а није само ‘отворена’ у 
том времену. Овако постављен концепт захтева од пуб-
лике специфичну посвећеност, будући да тражи њено 
драгоцено време које је потребно одвојити да се током 
две недеље виде сви радови… Када се у континуите-
ту враћате неком простору, у њему срећете углавном 
исте људе, који су дошли из углавном истих потреба, 
те тај простор постаје место сусрета, разговора, један 
дословно жив простор. То, за данашње услове, када су 
изложбе најпосећеније или су само посећене током от-
варања, изложбу чини ‘живом’ у једном неуобичајено 
дугом времену.“ 

Овде је, заправо, реч специфичном процесу у ко-
ме кустос истовремено размишља о сваком индивиду-
алном раду, али и о њиховом повезивању у смислену, 
функционалну и узбудљиву целину. То је питање како 
од појединачних ауторских исказа направити заједнич-
ки, то јест колективни, како индивидуалне сензибили-
тете и естетике повезати у добру доживљајну целину, 
а опет омогућити или дозволити сваком од аутора да 

буде посебан и јединствен? У том и таквом процесу, 
најузбудљивији је тренутак кад ствари почну међусобно 
да се повезују – када аутори схвате да нису сами, кад 
почну да примећују једни друге, препознају међусобне 
везе по много различитих основа, поново постају гру-
па (која је постојала и на почетку, али је разграђена), 
када читав простор опет виде као заједнички, а кре-
тање кроз њега, од рада до рада, као интеграцију. Зато 
би тема сценског дизајнера као редитеља сопственог 
дела могла бити примењена и на кустоски рад у овој 
области, а тиме и дефиниција кустоских пракси дели-
мично проширена. 

ЗАКЉУЧАК, ИЛИ ШТА ПОСЛЕ ПРЕКРАЈАЊА?

У последњих десет година, праксе сценског дизајна 
доминантно су развијане у оквиру наставе или у раду 
са студентима. Овом изложбом први пут смо изашли 
из оквира школе и показали публици, посебно струч-
ној, шта су форме у којима се праксе сценског дизајна 
реализују. Можда ће и неки други аутори, на основу 
тога, своју праксу с временом сврстати у ову област. 

Да се вратим на речи Вишње Качић Рогошић, 
сценски дизајн као уметност релативно је млада об-
ласт, па ће, као што је то био случај с многим другим 
дисциплинама и интердисциплинарним областима, 
бити потребно време за њено јасно позиционирање 
на уметничкој сцени. Мислим да то више није задатак 
само за нас који у школи радимо, већ и за оне који су 
школу сценског дизајна завршили – да се том праксом 
баве, чине је видљивом и препознатљивом, и да је у 
свом уметничком деловању тако и називају.
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Пише > Александар Милосављевић

Одлазак пријатеља
Бранко Цвејић
(Београд, 25. август 1946 – Београд, 26. јул 2022)

У век када би се, као директор Југословенског драм-
ског позоришта, договарао о условима играња 
представе овог театра на домаћим фестивалима, 

рецимо Стеријином позорју, Бранко Цвејић би орга-
низаторима поставио само један услов: за представу 
ЈДП-а тражио је динар више од износа који је за свој 
наступ добио Атеље 212

Да није искреног пријатељства између Цвејића и 
Светозара Цветковића, глумца и дугодишњег директора 
Атељеа 212, ова анегдота би илустровала својевремени 
ривалитет између ова два београдска театра – ЈДП-а, 
којем је статус домаћег театра број један, основаног 
Титовим потписом, био мање важан од реномеа моћ-
не позоришне куће која прави најбоље и најамбициоз-
није представе у ондашњој Југославији, и Атељеа, који 
се дичио што је моторна снага домаће, а у извесном 
смислу делимично, и европске театарске авангарде и 
афирматор свега што је на плану позоришне уметности 
модерно, ново и другачије.

Осим о поменутом ривалитету – о којем на мање 
невин начин сведочи и старија, славна максима Мире 
Траиловић да је сваки неуспех Југословенског драмског, 
успех Атељеа – анегдота о захтеву тадашњег директо-
ра ЈДП-истовремено је и потврда Цвејиног смисла за 

хумор и његовог генералног позоришног и животног 
става. А тај став је био спој неколико елемената.

Као припадник једне од најгласовитијих глумач-
ких генерација с ових простора, оне која је на позив 
Бојана Ступице, дакле на велика врата, пре диплом-
ског испита ушла у Југословенско драмско позориште 
и намах била одређена сада већ легендарним појмом 
„Бојанове бебе“, Цвејић је био свестан где је дошао и 
шта уласком у ансамбл овог театра баштини. Ову свест 
нимало није умањивало лежерно понашање представ-
ника његовог нараштаја који је скандализовао осни-
ваче ЈДП-а, а манифестовало се тако што, рецимо, у 
позоришном клубу омладина није зарезивала до тада 
кодификовани распоред седења. Напротив, Цвејић је 
и те како поштовао „старе“ јер је, између осталог, до-
лазио из озбиљне уметничке и грађанске породице у 
којој је од малена научио како старије ваља уважава-
ти. Знао је, дакле, врло добро Цвеја, да припада елити 
југословенског глумишта, баш као што је био свестан 
и да његов улазак у ЈДП не значи много без постепе-
ног пробијања кроз репертоар – од безимених хорских 
рола, преко оних такозваних малих, па до коначног 
позиционирања у ансамблу. И он је том стазом стр-
пљиво ходио.
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У испољавању поноса и стрпљења, Цвеја је, међу-
тим, исказивао и нешто што многи други у истим си-
туацијама нису. Умео је, наиме, да одреди меру – и 
кад је реч о личном статусу, и по питању своје глу-
мачке славе и када је реч о успесима позоришта чији 
је члан. А ту меру је имао и као млади члан ансамбла, 
и доцније, као звезда серије Грлом у јагоде, једне од до 
данас најпопуларнијих домаћих телевизијских про-
дукција, потом као део глумачких подела знаменитих 
позоришних представа, као најближи сарадник Јована 

Ћирилова, као директор Југословенског драмског или 
као представник српског театрског живота у најелити-
нијим европским позоришним асоцијацијама. Био је, 
наиме, у стању да све успехе, сва признања, па и свој 
лични статус и допринос оствареним постигнућима 
релативизује, а да притом увек доследно и непоко-
лебљиво заступа Југословенско драмско позориште. 
Такав је дакле поносни члан ЈДП-а био и по одласку 
у пензију, када се након паузе у пуној форми вратио  
глуми.
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Бранко Цвејић, фото: Зоран Лончаревић
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Управо ће чињеница да себе никада није смештао 
у први план, вазда наглашавајући да је део тима, као и 
његов постепени ход кроз репертоар одиграним улога-
ма, у делу јавности створити утисак да је Цвејић глу-
мац из „другог плана“, поуздани тумач споредних ро-
ла. Говорећи о себи, и сам би пристајао на такве окви-
ре, а није му на памет падало да сабеседнике подсети 
на своју бриљантно одиграну ролу Петруњеле у Дунду 
Мароју Марина Држића, која је на позорницу извела 
глумачки врх мушког дела ансамбла Југословенског 
драмског. Сложеност глумачког задатка који је пред-
виђало играње ове улоге у режији (и адаптацији) Ми-
рослава Беловића садржана је у чињеници да ова Пе-
труњела није била жена него мушкарац, и то не било 
какав мушкарац, но млади калуђер. Могао се Цвеја 
позвати и на ролу славног Банета Бумбара из серије 
Грлом у јагоде Срђана Карановића, али и из његовог 
филма Јагоде у грлу, а све су то само неке од улога које 
је Цвејић одиграо и које би му у свакој другој театар-
ској, телевизијској или филмској констелацији донеле 
и заслужена формална признања.

О Бранку Цвејићу као позоришном глумцу ре-
чито говори и чињеница да је готово редовно бивао 
у поделама Дејана Мијача, па у и неким од његових 
режија које су резултирале најзнаменитијим пред-
ставама у новијој повести домаћег театра, на пример 
у Ружењу народа у два дела, Родољупцима, Путујућем 
позоришту Шопаловић, Пучини или Мрешчењу шара-
на, па и Вишњику, Мијачевој опроштајној режији, или 
Голубњачи за коју се Цвеја лавовски борио.

Руководиоци театара који су стекли мучно иску-
ство реновирања позоришне зграде, врло добро знају 
да је такав подухват често много тежи од формирања 
позоришног репертоара, прављења подела, реализа-
ције кадровске политике или непрестане борбе за но-
вац. Након пожара у којем је изгорело Југословенско 
драмско, Цвеји је запало да буде на челу овог театра 
управо у доба његове изградње. Ако се том периоду до-
да и претходна, блистава епоха ЈДП-а, када је Цвејић 
био први сарадник Ћирилова, а затим време потоњег 

успона када је овај театар, под руковођењем Бранка 
Цвејића, постао члан престижне Европске театарске 
конвенције, а потом и најексклузивнијег клуба – Ев-
ропске театарске уније, није тешко закључити да је 
неколико најважнијих деценија у историји ЈДП-а нај-
директније везано за Цвејин ангажман.

Постоји, међутим, још једна димензија Цвејиће-
ве личности, а о њој је, опраштајући се од Бранка, пи-
сала Ксенија Радуловић: „Треба се сетити да није био 
од оних уметника који се ‘не баве политиком’ и исти-
чу да је то ‘зато што су уметници’: Цвејић је био до-
следно опредељен за грађанске и демократске вред-
ности у друштву, али ни тај део своје личности није 
јавно наметао“.

И још нешто важно је записала Ксенија: „Цвеја 
је за мене био добри дух Београда, господин и лаф у 
најбољем смислу речи. С њим је забава у друштву увек 
била загарантована, а подједнако добро комуницирао 
је с конобарима и академицима. У његову скромност 
и господствену природу спада и то што није истицао 
своје породично порекло (отац му је био славни опер-
ски певач) нити успехе своје супруге и деце. Одласком 
Бранка Цвејића наша култура и друштво изгубили су 
драгоцену личност, чије уметничко и продуцентско 
дело тек очекује праву валоризацију“.

И за сам крај овог текста, следи лично признање. 
Највећи комплимент као управник Српског народног 
позоришта добио сам управо од Цвеје, када је дирек-
тору Стеријиног позорја за наступ ЈДП-а на Фестивалу 
тражио динар више од СНП-а. Ову његову изјаву, осим 
дакако као пријатељску шалу, доживео сам као ком-
плимет СНП-у управо зато што је дошла од човека и 
позориштника какав је Цвејић, што је у себи садржала 
елеменат самосвесне дрскости толико својствена чла-
новима ЈДП-а, што ју је изрекао типичан београдски 
шармер богатог театарског искуства, особа која о те-
атру зна све, али и зато што је подразумевала џентл-
менско уважавање конкуренције. Највише, међутим, 
јер је дошла од пријатеља.
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Пише > Невена Јанаћ

Питер Брук и херметична учења
(Лондон, 21. март 1925 – Париз, 2. јул 2022)

П рошлог лета напустио нас је један од највећих ре-
дитеља, мислилаца, позоришни човек par exellence, 
маестро, али и оно што је многима мање познато, 

велики – није претерано рећи – духовник. Комплетно 
његово уметничко дело прожето је не само посебном 
узвишеном естетиком, него и дубоком духовношћу, о 
чему сведоче сви, буквално сви који су с њим ради-
ли. Небитно чак колико дуго, том духовношћу је био 
прожет Бруков свет, Бруково окружење, зидови непо-
новљивог и ненадокнадивог Позоришта де Буф ди Нор. 
И лично сам се у то уверила на пробама Буре којима 
сам присуствовала као млади редитељ.

Мистично и езотерично постоје у Бруковом ок-
ружењу од самог детињства. Почевши од три пута про-
мене презимена, од руско-јеврејског Bryck, па преко 
француске транскрипције Brouck која се завршила ен-
глеском верзијом Brook. Човек с девет живота, пожи-
вео је у овом сублунарном блату 97 година. Али као да 
је увек и одувек трагао за оностраним, невидљивим, 
за тишином и вакумом, за чудом које му је увек и из-
мицало, ваљда све до прошлог јула, када је прешао на 
ону страну.

С Бруком се угасила и заувек завршила једна по-
зоришна авантура дуга неколико деценија, али аванту-
ра коју нико после њега не може да настави. Као што 
је био случај с Кантором, Гротовским, Ливинговцима, 
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са Пином Бауш. Остају само неуспели покушаји и По-
зориште де Буф ди Нор које се претворило у комер-
цијалну бедастоћу. Потрага за духовношћу и откривање 
тајне људског постојања били су нити водиље од Сна 
летње ноћи, Тита Андроника, преко Буре, Махабхара-
те, Конференције птица, Вишњика, Трагедије Кармен, 
Човека који је своју жену заменио за шешир, па све до 
Чаробне фруле из 2010. и последње представе у Паризу, 
Бојно поље премијерно изведене 2015, као и последње 
представе у животу, поново као на почетку, изведене 
у Лондону, Затвореник, 2018.

Брук је пре свега човек који је у себи повезао не-
колико култура, али тако да му ниједна није била она 
која преовлађује. Покушавао је и на тај начин да оголи 
и истражује оно есенцијално људско. Ово истраживање 
је у театарској естетици пратило оно његово чувено 
огољавање свих елемената, све до потпуне „чистоће“, 
до савршенства празног простора, до сведености света 
на вибрацију празнине, на четири елемента и ништа 
више. Схватио је да само тако може да се од Емпедо-
кла дође до Платона и до узвишености петог праеле-
мента, етра.

„Ако желимо да говоримо о људском бићу, не мо-
жемо га свести на белца и буржуја, припадника нашег 
друштва“, говорио је Брук алудирајући на драматургију 
западног позоришта. Али у првим покушајима долас-
ка до суштине схвата да су технике тог истог западног 
позоришта недовољне и сасвим неуспешне у раду с гл-
умцем. Требало је отићи даље, дубље. И први логички 
корак био је рад на телесном, пре свега на техникама 
дисања и разним техникама покрета.

У том настојању, а уз подршку Жан Луја Бароа, 
Брук оснива Међународни центар за позоришна ис-
траживања 1970. Пратили су га, и то до самог краја, 
глумци Брус Мејерс и Јоши Оида. Први велики екс-
перимент траје током три године када путују по свету 
и играју представе било где, према Бруковој идеји да 
сваки простор може да постане сцена у присуству гл-
умца и гледаоца. Путовали су прво по Француској, за-

тим по Блиском истоку, по предграђима и фавелама, 
на ископинама Персеполиса у Ирану, у Сахари, Ма-
лију, Нигерији, индијанским резерватима, Мексику, 
Бронксу, и вратили се да би играли у болници за умо-
болне Сент Ан (Sainte Anne) у Паризу.

Брук 1974. проналази простор који одговара ње-
говим истраживањима, Позориште де Буф ди Нор 
(Théâtre des Bouffes du Nord), руинирано, осакаћено, 
с ожиљцима времена и догађања, позориште које не 
личи ни на једно друго у Европи, а касније је трупа чак 
утврдила да има димензије Шекспировог позоришта 
„Ружа“, што су такође доживели као нешто што није 
случајно. Ово место је постало митски простор креа-
ције, имагинације и невероватног. Идеално позориште 
празног простора. Позориште које је задржало те ста-
ре зидове уништене боје која личи на ону црвену из 
Помпеје и палате у Кнососу, остале су све пукотине у 
истим тим зидовима, Брук није дао да их нико зацели, 
бљештала је лепота рушевина у том простору и избија-
ло ефемерно из сваке поре, оно што и јесте суштина 
позоришта. Позориште је за Брука било људско иску-
ство само много концентрованије но оно што прожи-
вимо у животу, комично и трагично скоро истовреме-
но, фриволно, сакрално, мистично.

Упркос целоживотном интересовању за езоте-
рично и херметичко знање и учење, свих култура и 
епоха, а посебно источњачких, није волео да га прог-
лашавају гуруом, нити учитељем, говорио је да је је-
дино езотерично, заслужно пажње и истраживања са-
мо људско биће.

Први корак, али после година учења, био је Бруков 
филм Сусрети са изузетним људима из 1979. Главну 
улогу играо је велики глумац из Југославије, Драган 
Максимовић. А филм је био посвећен учитељу, Георгију 
Ивановичу Гурђијеву. Питер Брук провео је у Лондо-
ну десетак година као ученик Џејн Хип, која је, опет, 
била директан ученик Гурђијева. Била је то иниција-
ција у „четврти пут“. На самом почетку, било је то 50-
их година прошлог века, Брук је, сматрајући да није 
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довољно ушао у „учење“, строго одвајао рад у групи 
у којој се преносило духовно учење Гурђијева и теа-
тар. Веровао је да то не може да се повеже. Или, боље 
рећи, тада није видео како је то могуће. Године 1961. са 
супругом и неколико чланова групе за духовно учење, 
кренуо је пут Авганистана. Сасвим је извесно да је ово 
путовање било круцијално за његов духовни развој и 
он одлучује да се настани у Паризу, управо зато што 
је госпођа Жан де Салцман (Jeanne de Salzmann), као 
директни наследник Гурђијева живела тамо и радила 
са групама посвећеника. Током овог учења театар и 
иницијација у духовне светове су све ближи. Један од 
„окидача“ за приближавање две сфере био је плес су-
фистичких монаха које је Гурђијев приближио европ-
ском Западу. Покрет је истовремено молитва и меди-
тација која доводи извођача у посебно стање свести. 
Гурђијев је Европи представио не само суфисте, него 
комплетан низ духовних традиција, певања, молитви, 
плеса – од Тибета, преко пустиње Гоби, Блиског исто-
ка, Кавказа, па до Египта.

За истраживање осећања и контроле сопственог 
тела, ове технике су за глумце касније биле откровење.

Брука је у Кабулу фасцинирала „финоћа људ-
ских односа“, толика софистицираност коју је на За-
паду немогуће замислити, били су то „органски оста-
ци неког давно прошлог света“. То исто, управо то не-
видљиво тражио је од глумаца да постане видљиво, на 
њиховим лицима, у покретима, у простом присуству, 
док је снимао филм Сусрети са изузетним људима, а 
касније у позоришту. Глума је испољавање невидљивог 
или, како је то Брук касније формулисао: „Циљ рада у 
театру је да видљиво постане транспарентно како би 
се појавило невидљиво“.

Суштина учења „четвртог пута“ јесте ослобађање 
од аутоматизма подсвести и долажење до перманентне 

свести постојања у садашњости. Оно што је фантастич-
но драгоцено кроз Бруков пут духовног учења је како 
је спајао и издвајао све што је применљиво у театру, 
посебно за уметност глуме и колико је драгоцено гл-
умцу дати упутства да би био господар оног „невидљи-
вог“ које треба да изрази. Брук је тако враћао уметност 
глуме у елеусинске мистерије и у саме корене антич-
ког театра. Катарза није ништа друго до долажења 
управо до откровења суштине, невидљивог. А глумац 
са својим телом, као јединим инструментом који ко-
ристи, не може да искаже квинтесенцију и концен-
тровано постојање ако у потпуности не влада сваким 
својим дахом, мишљу, осећајем и ако није присутан 
у садашњем тренутку и само у том тренутку. И то је 
Брук знао и понудио технику! Толико стару, деловала 
је на дохват руке…

Ништа у уметности позоришта не може да се уз-
ме „здраво за готово“, не постоје готова решења, сваку 
ситуацију треба створити, доживети поново, на једин-
ствен и непоновљив начин у сусрету глумца и ситуације, 
глумца и његовог партнера на сцени. Зато су Брукови 
глумци видљиво рањиви, као свако људско биће, ту 
своју рањивост и не скривају. Зато многи сујетни љу-
ди нису могли да сарађују са њим…

Духовност у уметности је за Брука везана за при-
сутност. „Присутност је чудесна тема, јер не можемо 
о њој много да кажемо, невидљива је и нико не уме 
да је дефинише. Али можемо да је осетимо, посебно 
када је нема.“ Да, то је суштина. Суштина уметности, 
дакле и позоришта. 

Театар мора константно да потврђује да је свет-
лост увек присутна, чак и у тами. Ваљда тамо где је 
отишао Питер Брук, у сусрет изузетним људима.
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И ако први пут између корица једне књиге, моно-
графија Театролошке треме и коментари Петра 
Марјановића обухвата текстове које је у целини 

или у нешто измењеном облику могуће пронаћи и као 
предговоре или научне радове у појединим зборницима 
и позоришној периодици. Значај ове постхумне моно-
графије је, међутим, од особите важности за све наше 
театрологе и историчаре позоришта, имајући у виду 
пре свега велики ауторитет који је проф. Марјановић 
имао код генерација његових студената на драмским 
академијама у Новом Саду и Београду, његов особит 
научни и списатељски стил, као и заиста широк дело-
круг интересовања у домену позоришне историогра-
фије. Иако присутна као обавезан део образовних про-
грама на свим драмским академијама и на филолош-
ким факултетима, историја националног позоришта је, 
на један упадљиво закаснели начин у српској култури, 
тек у опусу Петра Марјановића добила својег потпуног, 
компетентног историчара. И ова монографија нам, као 
својеврсни hommage, посредно открива разлоге за ову 
необичну околност, чије се последице осећају не само 
у компарацији наше текуће театролошке продукције 
са нивоом научне публицистике и есејистике из дру-
гих уметности и хуманистике, већ и у репертоарским 
разумевањима наше позоришне прошлости уопште.

Књигу отвара студија „О лику Кир Јање у Тврди-
ци Јована Стерије Поповића и о значајним тумачима 
тог лика у историји српског позоришта“, као и неко-
лико текстова посвећених реконструкцији глумачких 
портрета, попут најопширнијег у монографији, пос-
већеног Пери Добриновићу, као и студије о схватањи-
ма Лазе Костића о глумцима и глумачкој уметности 
његовог доба. Већ и сама околност што књигу започињу 
студије о глуми и глумцима, указује нам на наглаше-
ну потребу аутора да се посвети овом осетљивом пи-
тању, и то поводом глумачких имена које није лично 
познавао и о којима постоји оскудна фото-докумен-
тација, иначе као једина и најважнија грађа када гово-
римо о већини глумачких имена из прошлости. Овом 
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највећем, скоро неизгладивом методолошком пробле-
му сваке позоришне историографије, о томе како оп-
исати и контекстуализовати глумачке појаве, Марја-
новић приступа педантно и стрпљиво, доносећи своје 
процене на основу више различитих извора, анкета и 
сведочења уз, што нам изгледа посебно занимљиво, 
карактеристичан отклон према позоришној критици. 
Зато монографија своју посебну вредност заснива у 
настојању да уоквири методологију описа глумачких 
портрета уопште, при чему се као посебно драгоцени, 
чак и визуелно истичу бројни Марјановићеви болд ко-
ментари као посебан куриозитет овог издања, попут: 
„После описа физичког изгледа и физичких способ-
ности глумца чији се портрет реконструише, требало 
би размотрити и његов досад само наговештен духов-
ни профил. Ту морамо бити опрезни у тумачењима и 
спремни на разноврсна и неочекивана изненађења“ 
(стр. 57). Или: „Театролог не би требало да потцени 
ту такозвану школу живота – у народу постоји израз 
тринаеста школа – коју је Добриновић очигледно завр-
шио у очевој берберници“ (стр. 58). Или: „Фотографије 
снима туђе око, оне најстарије нису настајале током 
трајања представе. Као и на филму, не остварује се не-
посредно прожимање сценских збивања и доживљаја 
гледалаца. Гледаоци са сцене који се виде на фотогра-
фији живели су у неповратном прошлом времену кад 
су те представе настајале, те више не постоји ни она 
осећајност ни начин мишљења, из којих су стварана 
очекивања публике, којој су, давно, те представе биле 
намењене“ (стр. 80). Стога студију о Пери Добрино-
вићу као „глумцу за сва времена“, читамо не само као, 
како га Марјановић назива, палимпсест легендарном 
глумцу, већ и као важно упутство за писање глумач-
ких портрета уопште.

Један број студија попут „Три српске комедије 
са почетка 19. века“, „Драма и позориште у Срба од 
1903. до 1918“ и „Позориште и публика“ читамо и као 
наставне јединице са неких од Марјановићевих преда-
вања, где се знања позоришног историчара комбинује 

са практичним искуством драматурга, уз понуђене 
стуктурне, детаљне драмске анализе. На делу је Марја-
новићев особит стил излагања, познат из његових ос-
талих, данас већ класичних студија о српској драми, 
где писац вешто преплиће бројне биографске податке 
са анегдотама и личним опаскама, уз микро-анализе 
појединих драмских решења, свестан да пише за раз-
личите профиле позоришних уметника којима његови 
текстови морају бити подједнако разумљиви и инфор-
мативни. Овај приступ нарочито је карактеристичан 
за текстове о књигама других аутора, о пишчевим са-
временицима Дејану Мијачу или Предрагу Бајчетићу, 
или пак у анализи Михизовог Бановић Страхиње у 
режији Никите Миливојевића („Текст драме и текст 
преставе“), као и у тексту о списатељској генези Хаса-
нагинице Љубомира Симовића, неизбежном за свако 
сценско промишљање о овој познатој драми. Притом 
нам пажњу интригира повремена, у данашњим анали-
тичким приступима ретка субјективна визура, нерет-
ко на ивици приватног обраћања у полемикама или у 
разговору са савременицима. Ово, међутим, не само 
да не смета савременом читалачком сензибилитету, 
већ отвара простор и за неке деликатне увиде, чак и 
када је реч о ауторима којима Марјановић приступа са 
изразитим уважавањем, попут Душану Ковачевићу у 
компаративној студији „Особености комедија Бранис-
лава Нушића и Душана Ковачевића (паралела)“, где 
се вероватно први пут индиректно, али ништа мање 
храбро указује на силазну путању Ковачеве драматур-
гије након краја осамдесетих година XX века и пиш-
чеве одлуке да убудуће режира сопствене праизведбе.

Појава Марјановићеве постхумне монографије 
посредно нам отвара многа питања и о стању савреме-
не позоришне историографије и начинима њеног пи-
сања. Нарочито у поређењу са енциклопедијски обим-
ном Историјом српског позоришта од средњег века до 
савременог доба Боривоја Стојковића, Марјановићева 
Мала историјска српског позоришта од XIII до XXI ве-
ка из 2005. се у међувремену наметнула као ултима-
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тивно образовно штиво чији дискурс препознајемо и 
у овој, последњој, Марјановићевој књизи. Тај дискурс 
се не либи хроничарских дигресија, анегдота и некон-
венционалних исказа у првом лицу – донекле и као 
обележје личног шарма у меморији професорових са-
временика – што можемо разумети као одраз и једног 
ширег контекста у којем многи важни догађаји из на-
ше позоришне историје нису морали нужно да имају 
свој приоритетни позоришни садржај ни карактер, па 
самим тим ни класичан академски приступ при описи-
вању. У том светлу је нарочито узбудљив Марјановићев 
опис и хронологија догађаја око забране Голубњаче у 
извођењу СНП-а, из текста посвећеног монографији 
Даринке Николић о Дејану Мијачу, након чијег читања 
и даље, упркос прохујалих деценија, остајемо затече-
ни димензијом тог великог скандала и бачене сенке на 
једно доба које у меморији многих и даље слови као 
„златно“. Марјановићево критичко око је, међутим, 
непристрасно и хладно, из видокруга не губећи бројне 
непозоришне околности које су се преламале на наш 
позоришни живот, па и на саму пишчеву историограф-

ску делатност која се испоставила као пионирска. У ту 
врсту пионирских подухвата свакако треба убројати и 
то да је своје монографије о историји српске драме и 
позоришта Марјановић први јасно издвојио из корпуса 
историје књижевности у оквиру које се она претход-
но и скоро искључиво академски разматрала, донекле 
насупрот савременим схватањима о нестанку нацио-
налних канона у театролошким дискурсима почетком 
XXI века, али и сасвим у складу са реалним увидом у 
паралелни распад јужнословенског државног пројекта, 
уз све тектонске, ни до данас јасно сагледиве после-
дице у сфери националне културе и позоришта. Зато, 
сва наша хипотетичка неслагања или замерке поводом 
појединих приступа, поступака или оцена у овој или 
некој од других Марјановићевих монографија, дефи-
нитивно остају у сенци чињенице да се ради о аутору 
чији је животни опус успео да попуни једну велику 
празнину која је током читавих генерација, из не баш 
до краја разумљивих разлога, пре њега постојала у на-
шој културној историографији.
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Сведочанство о узбудљивом  
животу и богатој каријери

Н е тако давно, обимна монографска студија о гл-
умцу Ивици Видовићу угледала је светлост дана. 
Међутим, чини се као да је ово изузетно и студи-

озно припремељено дело промакло како широј, па и 
већем делу стручне јавности. Ивица Видовић (1939–
2011) био је врстан глумац, који је обележио хрватски 
и југословенски театар, филм и телевизију. Мајстор 
„глумачких минијатура“, шармантан, ненаметљив, 
пленио је својом појавом и улогама.

Иако је потекао и носио одлике „типичног Ме-
дитеранца“, привукао је пажњу и редитеља лепршавих 
комедија из далматинског миљеа, као и оних који су се 
бавили сериозним темама актуелне друштвено-поли-
тичке стварности. Делује као парадокс, али Видовић 
је подједнако лако налазио место у комадима Држића, 
Иве Војновића и текстовима Миљенка Смоје, али и ус-
пешно „пливао“ у суморним, оловно тешким филмо-
вима „црног таласа“ у којима су га ангажовали Жика 
Павловић и Душан Макавејев.

Интересантно да се Ивица као дете родитеља из 
Комиже, са острва Виса, родио у Београду. Отац Вин-
ко, морнарички наредник, био је на војној служби у 
престоници Југославије, те је трочлана породица не-
ко време живела у Америчкој улици (данашња Пра-
ховска) на Савском венцу. Београд је у то време био 
адреса и Ивичиног ујака Луке Богдановића, уметнич-
ке душе, особењака, боема, „једне изнимно занимљи-
ве фигуре“. На почетку рата породица се оптерећена 
Винковом војничком каријером, вратила у Комижу. 
После капитулације Италије, власт на Вису преузимају 
југословенски партизани, а њима се прикључује и не-
кадашњи морнарички наредник краљевске војске. Од-
луком савезника војно неспособно становништво сели 
се у Ел Шат, у Египту. С обзиром да су се међу њима 
налазили и уметници (Ранко Маринковић, Вјекослав 
Калеб и други), културни програм био је веома жив.

На овом простору и у таквим условима настало 
је и Дечије културно-уметничко друштво „Титови мор-
нари“ (касније истоимено Дечије казалиште, данашње 

Монографија посвећена Ивици Видовићу:
ХОД ПО РУБУ С ИВИЦОМ
приредила Гордана Гаџић
Театар Ругантино
„Школска књига“, Загреб 2020.
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Градско казалиште младих Сплит). У једном тренут-
ку у логору је гостовао ФК „Хајдук“. Тако ће се усред 
египатске пустиње десити Ивичин сусрет са две своје 
највеће љубави – фудбалом и позориштем. Најчуве-
нији сплитски клуб пратиће током читавог живота, а 
у „Титовим морнарима“ започети своју рану глумач-
ку каријеру.

Према сведочењу пријатеља из детињства, на „та-
раци“ сплитске куће Видовићевих направили су позор-
ницу. Као глумци у представама овог импровизованог 
театра, учествовали су – Ивица Видовић, Гертруда Му-
нитић, Гордана Лесић, Јелена Чичин Шаин, Мира Ју-
ришић и други. У продужетку улице у којој је становао, 
било је позориште. Тада је у ХНК у Сплиту постојао 
ђачки партер. Ивица је још као десетогодишњак одла-
зио у то велико позориште што је допринело, како је 
говорио, „да се заљуби у тај вражји театар“.

Прве јавне глумачке кораке, направиће у Дечијем 
казалишту „Титови морнари“. Ту је стасала генерација 
значајних драмских уметника – Борис Дворник, Здрав-
ка Крстуловић, Аљоша Вучковић, Милан Штрљић и 
други. Са стицањем искуства, Борис и Ивица изразили 
су жељу да се опробају на пријемном у Државној по-
зоришној школи у Новом Саду. Дворник је примљен, 
а Видовић није. Четири године касније, обојица ће се 
наћи на загребачкој Академији где ће успешно поло-
жити пријемни испит.

Ивица је био стипендиста ХНК у Загребу. Тако 
ће се већ као студент четврте године појавити на сце-
ни главног националног театра. У генерацијски разно-
ликом глумачком ансамблу, у то време играју – Тито 
Строци, Бела Крлежа, Вања Драх, Фабијан Шоваго-
вић, Шпиро Губерина, Реља Башић и други. Видовић 
се у овом позоришту задржао три године. Ангажман 
ће кратко наставити на камерној сцени Студентског 
центра Свеучилишта у Загребу, која ће убрзо постати 
легендарни „Театар &ТД“.

У овом позоришту он ће 1970-их одиграти најзна-
чајније улоге у каријери. Војни рок служиће у Дубров-

нику, тако ће слободно време користити за посете Ка-
залишту Марина Држића и летњим Играма. Иако је 
био стипендиста загребачког ХНК, Видовић по поврат-
ку из војске прелази у Загребачко драмско казалиште 
(данашње ДК „Гавела“). Озбиљнији ангажман у овом 
театру започеће тек петнаест година касније, и он ће 
трајати више од четврт века.

На самом крају 1960-их, наступа раздобље изласка 
из „лавиринта малих улога“ у којима је Видовић про-
вео читаву деценију. Значајним остварењима на фил-
му, у театру и на телевизији, отвара се нова страница 
у каријери овог значајног глумца. Тако се остварује 
најблиставије Видовићево професионално раздобље, 
које ће трајати до почетка друге половине 1970-их. У 
овом периоду, он ће изнедрити три улоге које ће трај-
но обележити његов глумачки опус.

На челу те „импресивне колоне“ стоји лик Ива 
Вране у филму Заседа, најзначајнијег аутора „црног 
таласа“ Живојина Павловића. На њу се надовезује уло-
га Каспара у истоименом позоришном комаду Петера 
Хандкеа, и режији Владимира Герића. Потом долази 
и један телевизијски глумачки бисер. Реч је о култ-
ном лику Сервантеса из ТВ серије „Наше мало мисто“, 
сценаристичко-редитељског двојца – Миљенко Смоје 
и Даниел Марушић.

Видовић је радио и са другим значајним филм-
ским режисерима, попут Ватрослава Мимице („Проме-
теј с отока Вишевице“, 1964), Антуна Врдољака („Кад 
чујеш звона“, 1969. и „У гори расте зелен бор“, 1971), 
Фадила Хаџића („Иду дани“, 1970), Крсте Папића („Ли-
сице“, 1970. и „Избавитељ“, 1976), Душана Макавејева 
(„В. Р. – Мистерија организма“, 1971), Ванче Кљако-
вића („Кужиш стари мој“, 1973. и „Успорено кретање“, 
1979), Бранка Иванде („Пријеки суд“, 1978).

Успехе на филму пратила је Ивичина слава у по-
зоришту, посебно ангажман у Театру &ТД. Ту ће ост-
варити антологијску улогу Каспара, којом ће постићи 
успех и код публике и код критике. У години премије-
ре (1970) представа је играна у службеној селекцији 
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4. БИТЕФ-а, и поздрављена је „френетичним и дугим 
аплаузима публике“. Ни критика није остала имуна 
пред утиском који је оставио загребачки ансамбл, те 
је представу пропратила панегирицима.

Посебно поглавље у Видевићевој позоришној 
каријери, имале су Дубровачке летње игре. На Фес-
тивалу се први пут појављује 1966. у три мале улоге. 
Прве две биле су у Спаићевим поставкама „Дунда Ма-
роја“ и „Дубровачке трилогије“. Трећа се односила на 
представу „Судац заламејски“ Калдерона де ла Барке, 
у режији Дина Радојевића. На Игре се враћа већ сле-
деће године, улогом Плакира у Држићевој „Грижули“. 
Критички приказ Рашка В. Јовановића, један је од ма-
лобројних који даје осврт на ову Видовићеву креацију.

Тих година стиже и Ивичина велика популарност. 
Појављивање на телевизији, доносило је много више 
препознатљивости и славе него играње у позоришту и 
на филму. Улога Сервантеса у ТВ серији „Наше мало 
мисто“, донела му је статус звезде. Иако ју је публика 
прихватила са одушевљењем, критика није била бла-
гонаклона. Интересантно да је серија више примедби 
добила у хрватској штампи, док су у Србији на њу гле-
дали знатно позитивније.

У књизи је издвојен коментар тада младог фил-
мског критичара Богдана Тирнанића, који је у НИН-у 
серију оценио као значајно остварење. Поред улога 
које су тумачили Карло Булић и Борис Дворник, лик 
„писника и преводитеја“ Антонија Пухаловића (убр-
зо названог Сервантес) изазвао је посебне симпатије. 
Повратник из Јужне Америке који намерава да пре-
веде „Дон Кихота“, а није се одмакао даље од наслова, 
подсећао је на доброћудне „ориђинале“ карактеристи-
чне за многа далматинска места.

Деценију касније, Видовић је и даље присутнији 
на телевизији и филму него у позоришту. Театар &ТД 

у којем је створио своје „казалишно име“, почео је да 
губи чаролију. Година 1985. означила је Ивичин повра-
так на сцену Драмског казалишта „Гавела“. Догодило 
се то после петнаест година одсуствовања из ове по-
зоришне куће. Значајан ангажман у то време оства-
риће у Хрватском народном казалишту у Сплиту и на 
Сплитском љету.

Деведесете су протекле у знаку друштвених и по-
литичких превирања. Након успешних и бурних 70-их 
и 80-их, у којима је остварио антологијске улоге, у Ви-
довићевој каријери долази до стагнације. Понуде су се 
проредиле. Нови редитељски нараштај као да није ма-
рио или имао потребу за оним ликовима које је маес-
трално интерпретирао. У таквим околностима Ивица 
и глумица и његова супруга Гордана Гаџић, упустили 
су се у авантуру стварања свог позоришта.

Прекретница је обележена успехом представе 
„Ај Кармела“ која је била подстицај за настанак Театра 
Ругантино. Ново позориште је стасавало, па су крену-
ла и гостовања. Био је то први хрватски театар који је 
после рата наступао у Србији. Обогаћивањем репер-
тоара, временом су постали респектабилна позориш-
на трупа. О томе сведочи и посећеност представа, као 
и све већа пажња критике (Жељко Хубач у „Данас“-у, 
Александар Милосављевић у „Гласу јавности“).

И после Видовићеве смрти (2011), овај породич-
ни театар и даље „храбро плови теснацима хрватске 
културе“. Двадесета годишњица његовог постојања 
обележена је на најбољи начин, објављивањем моно-
графије о његовом оснивачу и врсном глумцу Ивици 
Видовићу. Када се сагледа Ивичин глумачки ангажман, 
Театар „Ругантино“ је за његову богату каријеру оди-
грао велику улогу. Сачувао је Видовићево уметничко 
достојанство у временима ненаклоњеним квалитету и 
аутентичном глумачком изразу.
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Из маргине у центар истраживања Н а почетку треба истаћи да нова књига проф. др 
Саве Анђелковића Дидаскалије: од Стерије до са-
времене српске и јужнословенске драме, отвара но-

во, драгоцено, поглавље у српској, али и у европској 
театролошкој мисли.

Књига је структурно подељена на три целине. У 
првој се теоријски заснива интерпретација дидаскалија, 
разматрају релевантна истраживања на овом пољу, ус-
поставља нова типологија и проверава у дијалогу са 
досадашњим теоријским резултатима, али и на поје-
диним примерима драма. У другој целини типологија 
дидаскалија се утемељује, теоријски надограђује и об-
разлаже (појединачано и компаративно) на примерима 
из Стеријиних комедија и изабраних комедија и драма 
савремених аутора (Симовић, Д. Ковачевић, Шнајдер, 
Сајко, Србљановић, Марковић, Јерговић, Имширевић 
и др.). Трећа целина сажима резултате истраживања, уз 
нова књижевноисторијска и теоријска опажања о син-
кретизму старих и нових дидаскалијских поступака у 
драмском тексту. Свако поглавље подељено је на мање 
целине/потпоглавља, која рашчлањују постављена те-
оријска питања, а на крају студије следе закључна, ре-
зимирајућа, разматрања.

У својим досадашњим научним истраживањима, 
такође и у педагошком и редитељском раду са студен-
тима (Универзитет Сорбона), Сава Анђелковић је знат-
ну пажњу посвећивао дидаскалијском тексту тако чес-
то занемареном приликом тумачења драма, а неретко 
и од стране позоришних стваралаца. Анђелковић је у 
неколико наврата писао о дидаскалијама код Стерије 
и српских савремених писаца, и ти су радови објавље-
ни у тематским зборницима од међународног значаја, 
као и у научним часописима од међународног значаја. 
Они су му били полазна основа да се системски посве-
ти овом теоријском и практичном проблему драмског 
текста; о чему нас и обавештава у уводу књиге. 

Анђелковић је докторирао на Сробони на коме-
дијама Јована Стерије Поповића, активно је учествовао 
у организацији симпозијума, анализи и афирмисању 
савремених јужнословенских драматичара, отуда је ло-

Сава Анђелковић
ДИДАСКАЛИЈЕ: ОД СТЕРИЈЕ ДО САВРЕМЕНЕ  
СРПСКЕ И ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ ДРАМЕ
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 
Сремски Карловци: Нови Сад 2022.
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гично што је у истраживању повезао ове две поетички 
удаљене епохе. На тај начин добијамо и један преглед 
историје развоја дидаскалија, које у савременом драм-
ском тексту заузимају све већи простор.

Свестан да је на теоријском нивоу истраживање 
дидаскалија скромно, да не одмиче од основних струк-
турних и књижевноисторијских одређења, поготово у 
српској науци о драми, Анђелковић се подухватио за-
машног посла да теоријски утемељи своје тумачење 
дидаскалијског текста, да га претходно, а и упоредо 
током рада, преиспитује на ширем броју текстова не-
го што су то ови наведени у књизи.

Анђелковић редовно консултује релевантну ли-
тературу водећих франкофоних театролога (Искаров, 
Иберфселд, Павис) и што је од посебне важности, само-
уверено, али и широко зналачки поткрепљено, ступа у 
дијалог са њима: некад је то уважавање одређених за-
пажања, некад се она допуњују, а некад и преиспитују 
и проблематизују. Пратећи генезу теоријских разма-
трања статуса дидаскалија, Анђелковић нас поступно 
уводи у своја промишљања. Теоријска поставка је ве-
ома убедљива, умерено полемична, аргументативно 
неупитна и, што је најважније, истраживачки опера-
тивна. Али, он се не задржава само на дефинисању ди-
даскалија, њиховој прецизној и утемељеној типологији 
(структура, поетика, стил, жанровске карактеристике), 
већ, кад то потреба анализе налаже, речнички сажето 
и научно довољно информативно упознаје читаоце са 
појединим терминима из области драме и позоришта. 
Многе његове дефиниције су у ствари речничке минија-
туре, дају уџбенички пример како треба сажети и јасно 
изнети мисао, тезу (нпр. типолошко разврствање ди-
даскалија или разликовање чина, сцене, појаве, слике).

Анђелковић рашчлањује дидаскалијске инфор-
мације структурно, жанровски и поетички, и даје своју 
типологију дидаскалија: према месту у драми/тексту, 
према ауторском ставу, намери, према функцији коју 
врше у радњи (уласци, изласци, начин кретања, гово-
ра, описа неме радње, декора, јављања ауторског гла-
са у њима и др.), према питањима драмског време-

на, а посебно према лингвостилистичким питањима. 
Предлаже, следећу поделу, коју детаљано анализира, 
надаље рашчлањује и појашњава примерима: незави-
сан изван-дидаскалијски текст, ознаке дидаскалијс-
ког карактера, независне дидаскалије, а унутар њих и 
потподелу: дидаскалије сценске илузије и дидаскалије 
драмске илузије, и на крају велику групу: репличке ди-
даскалије чија је главна улога „подржавање драмског 
дијалога“, па их дели на оне које пружају визуелну 
потпору и на оне које читаоцу омогућавају вербалну 
потпору. Доводи их веома убедљиво и у везу са мета-
наративним коментарима у приповедној прози, те се 
и на том пољу додирују наратологија и савремена те-
атрологија. Посебно се бави односом и поимањем ди-
даскалија од стране позоришних практичара (глумци, 
редитељи, сценографи).

Треба истаћи и да рукопис књиге није научно 
сувопаран чему доприносе и изабрани примери који 
илуструју теоријско-интерпретативна питања. Нарочи-
ти квалитет књизи, али и лаком читалачком праћењу 
и разумевању, даје специфичност грађе/предочени 
примери, који јасно поткрепљују теоријске поставке, 
истраживачке увиде, независно од читалачког позна-
вања целине драмског текста. 

Овако широко и системски подузето истражи-
вање иде у ред пионирских подухвата. У том погледу, 
у српској и у јужнословенској науци нема претече, али 
ни у европској, осим парцијалних истраживања мањих 
домета (краће студије у часописима, зборницима и 
теоријама драме). Јасно, прегледно, аргументативно, 
проф. др Сава Ађелковић води нас кроз неистражену 
област драмског текста и доказује да се и о дидаска-
лијама и те како има шта рећи и ново открити. 

Књига Дидаскалије: од Стерије до савремене срп-
ске и јужнословенске драме, иако то вероватно није била 
Анђелковићева намера, има многе одлике уџбеника, 
што је за сваку похвалу. Нема сумње да ће она имати 
далекосежан домет: бити корисна како истраживачи-
ма, професорима, тако и писцима (посебно њима), али 
и свим заљубљеницима у позоришну уметност.
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Идеје и праксе изузетних 
позоришних уметника

Д вотомна књига Театрологике Оливере Милоше-
вић, коју је објавило Стеријино позорје, пред-
ставља уобличен и уређен запис истоименог 

телевизијског серијала снимљеног за РТС, у продук-
цији Хартефакта, уз подршку Министарства за кул-
туру. Ауторка књиге, призната новинарка и театро-
лошкиња, зналачки води саговорнике кроз разговор 
и заједно са њима ствара архиву која, suma sumarum, 
служи као драгоцено сведочанство позоришне епохе 
у којој живимо.

Књиге Театрологике 1 и Театрологике 2, саставље-
не су од интервјуа вођених са најзначајнијим позориш-
ницима нашег времена – глумцима, писцима, реди-

тељима и театролозима, већином из региона. 
Две књиге одговарају двема сезонама еми-
тованог серијала, који је, како из увода 

сазнајемо, сниман на простору Београда, 
Загреба, Љубљане, Суботице, Сарајева и на 

Брионима, те нас упућују на широку слику 
не само театарског, већ и регионалног кон-

текста у коме живимо. 
Обраћајући се читаоцима у уводу оба дела 

књиге, Оливера Милошевић истиче да је сабра-
ла интервјуе са значајним позоришним уметни-

цима који стварају у региону, али и са неколико 
великана европског позоришта. Међу укупно 34 

саговорника нашли су се – у првој књизи Биљана Ср-
бљановић, Оливер Фрљић. Дино Мустафић, Мирјана 

Карановић, Иван Меденица, Јернеј Лоренци, Ивана 
Сајко, Марко Мандић, Селма Спахић, Озрен Грабарић, 

Маја Изетбеговић, Александар Поповски, Нина Вио-
лић и Ермин Браво – у другој књизи РадеШербеџија, 
НиколаРистановски, Андраш Урбан, Аљбан Укај, Бобо 
Јелчић, Никола Ђуричко, Драган Живадинов, Ксенија 
Маринковић, Милена Зупанчич, Светозар Цветковић, 
Тена Штивичић, Ивица Буљан, Борис Лијешевић, Лен-
ка Удовички, Полона Јух, Штефан Кеги, Игор Само-
бор, Томас Остермајер, Јан Фабр. 

Оливера Милошевић
ТЕАТРОЛОГИКЕ 1 и ТЕАТРОЛОГИКЕ 2
Стеријино позорје, Нови Сад 2022.



> 158

Међутим, њихов успех у позоришном свету, који 
се мери бројем улога, извођења, наградама и признањи-
ма у срединама у којима живе и стварају, није једини 
критеријум за одабир саговорника. Ауторка наглаша-
ва, да је за разговор бирала друштвено и уметнички 
одговорне особе које имају критички став према фе-
номенима савременог света и свему оном што угро-
жава људска права и људско достојанство. Тако нас Те-
атрологике позивају да се присетимо конкретних ост-
варења ових људи, дају пресек позоришне ситуације 
у времену, те представљају драгоцену архиву, каквих 
нема много код нас.

Свако поглавље у књизи посвећено је једној осо-
би, и прати исту новинарско-књижевну структуру. На 
почетку је издвојена мисао/цитат карактеристичан за 
особу којој је поглавље намењено и који представља 
својеврсну најаву за аутора. Следи кратка биографија, 
састављена од најрепрезентативнијих професионалних 
остварења, признања и награда, да би уследио интер-
вју који је формиран кроз својеврсна мини-поглавља, 
целине. У њима се не чује глас новинара, већ само раз-
мишљање уметника о важним, најављеним и кратко 
дефинисаним темама. Значајна разлика, која се у не-
ку руку може посматрати и као предност, коју доноси 
књига у односу на ТВ серијал јесте фокусираност на 
саму реч, на изговорену мисао растерећену додатних 
сензација (фотографија и видео материјала из пред-
става, музике).

Крећући се у разговору на релацији прошлост – 
садашњост – будућност, уметници су говорили и о не-
ким биографским подацима, одоговарајући на питање 
Ко сам ја, покушавајући да себи и јавности у неколико 
реченица објасне шта је то што их дефинише у лич-
ном и професионалном смислу. Сваки од саговорни-
ка објаснио је како је стигао ту где је сада, како је из-
гледао и када се догодио први сусрет са позориштем, 
на који начин су се определили за ову професију. Овај 
сегмент разговора, често анегдотске садржине, откри-
ва читаоцу занимљиве, можда мање познате податке, 

указује на лутања, сумње и недоумице које су мучиле 
позоришне посленике, али и на својеврсну предодређе-
ност за овај позив. 

Са саговорницима из региона, а таквих је већи-
на, незаобилазна тема су деведесете године и распад 
Југославије. Свако понаособ говорио је о рату, као о 
непосредном искуству или пак искуству трауме, о ште-
ти која је свима нанета, начинима сналажења и опс-
тајања у кризним годинама с краја двадесетог века. 
Прича о ратовима на нашим просторима води у југо-
носталгију, а затим се са приче о деведесетим годинама 
нужно прелази на данашњи тренутак, те се наставља 
разговор о последицама мржње, дискриминације, ра-
това, о нарастајућем нацонализму, о неофашизму, 
ксенофобији, који су и данас претња за целу Европу. 
У свеобухватном контексту позориштници су одгова-
рали на важно питање – на који начин уметност треба 
да се постави према актуелним друштвено-политич-
ким темама. Тако у први план долази разматрање ли-
чне и професионалне одговорности, али и академског 
ћутања као (можда) доминантног модела којим се у 
већини случајева одговара на нарастајуће зло. Сваки 
од саговорника недвосмислено истиче своје антират-
но расположење, негативан став према разарању и по-
делама, али користи прилику да истакне да је улога и 
обавеза позоришта да у преломним друштвено-исто-
ријским дешавањима искаже свој став према дискри-
минацији и мржњи.

Позоришни намесници, саговорници Оливере 
Милошевић, у централном делу разговора, обело-
дањују свој принцип рада, начин размишљања и кре-
ативне процесе. Највећи део интервјуа резервисан je 
зa идеје и праксе, начин рада у позоришту, те је фокус 
стављен на покушај да појединац објасни како ствара 
и на који начин размишља о позоришту данас, шта га 
покреће на уметничко стварање и где види свој циљ. 

За крај интервјуа у Театрологикама разговор је 
вођен на тему слободе, личне и уметничке, а потом 
о доживљају среће и погледу ка будућности. Читалац 
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недвосмислено стиче утисак да многи говоре врло ис-
крено, огољено, спремни су да се разоткрију у теми и 
то књизи даје нарочиту драж.

Вредност ове књиге лежи и у јасно приказаној ши-
рини и слободи у којој осећамо да све што уметници 
говоре, мисле и осећају, није представљено као чиње-
ница, као општеприхваћена истина, него као позив 
на дијалог, размишљање, (не)слагање, па и дискусију. 
Након прочитане књиге, као заједнички, обједињујући 
фактор свих разговора, остаје искристалисана свест о 
непостојању коначних одговора, запитаност пред ис-
кушењима савременог света и бескомпромисно тра-
гање за истином којој сви теже.

Књига Театрологике Оливере Милошевић чита се 
са правим уживањем и представља занимљиво штиво 
које није намењено само стручној позоришној јавности, 

већ сваком заинтересованом читаоцу расположеном да 
сазна више о несумњиво најзначајнијим личностима 
у постјугословенском позоришту. Вредност ове књиге 
лежи у чињеници да она не говори само о појединци-
ма, са циљем да се подсетимо њихових остварења и 
чујемо мишљење о одређеном опусу тема, већ пружа 
много ширу слику једног друштвеног контекста и фе-
номена, представља својеврсно сведочанство времена 
које остаје за будућност, као неизбрисив траг култур-
не архиве савременог позоришта овог поднебља како то 
у поговору истиче Бојан Муњин. Нема сумње да ће 
књига Театрологике Оливере Милошевић постати ва-
жна референца за будућа театролошка истраживања, 
а надамо се и да ће представљати подстицај за наста-
нак сличних дела.



ДЕЈАН  
ПРЋИЋ

Н О В А  Д Р А М А
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Д ЕЈАН ПРЋИЋ рођен је 1995. у Суботици. Дипломирао је 2018. 
и мастерирао 2020. на Катедри за драматургију на Факулте-
ту драмских уметности у Београду. Као драматург радио је на 

позоришним представама („Фотографија 51“, „Тил Ојленшпигел – 
О просеравању“), играним и документарним радио драмама („Ноа-
Ноа“, „Аутобиографија“, „Трагови у ђубрету“). Идејни је творац и 
суоснивач портала филмске критике и есеја „Филмоскопија“ који је 
настао 2019. године под покровитељством Филмског центра Србије, 
где је од тренутка оснивања до октобра 2022. године био на месту 
главног уредника. Као филмски и телевизијски сценариста радио је 
на краткометражним играним филмовима „Тишина“, „Шафарикова 
19“, „Организми“ и серији „Нечиста крв“. Тренутно у својству сцена-
ристе и креатора ради на неколико телевизијских серија.

ДЕЈАН ПРЋИЋ
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Дејан Прћић

ДИСАЊЕ

ЛИЦА:

МЛАДИЋ 

ПРОФЕСОР

ОСТАЛИ:
БАБА
ПРОФЕСОР ИСТОРИЈЕ
ДЕДА
ОТАЦ
МАЈКА
АДВОКАТ
ЧАСНА СЕСТРА

 и сви остали људи који се у датом тренутку 
 налазе на Аеродрому.

КРИК ЗА СЛОБОДУ
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Дејан Прћић

ДИСАЊЕ

АЕРОДРОМ

 На столици седи ПРОФЕСОР (59). Поред њега кофер. 
Професор дрема. На свако мало се пробуди, али онда 
опет задрема.

РАЗГЛАС: Полазак летом ЈУ404 касниће у поласку три-
десет минута. Полазак летом ЈУ404 касниће у пола-
ску тридесет минута. Молимо све путнике да прате 
обавештења на информационим пунктовима. 

 Професор се тргне, помало изнервиран направи не-
колико покрета главом, али се онда умири и затим 
опет заспи. МЛАДИЋ (28) са путном торбом дође 
до столице поред.

МЛАДИЋ: Слободно?

ПРОФЕСОР: Да, да, изволите.

МЛАДИЋ: Хвала.

 Младић седне. Гледа у Професора. 

 Професор примети. 

МЛАДИЋ: Ви радите као професор?

ПРОФЕСОР: Молим?

МЛАДИЋ: Питам радите ли као професор?

 Професор почне да кашље.

МЛАДИЋ: Узмите септолету.

 Нуди му.

ПРОФЕСОР: Хвала, хвала.

 Тишина.

МЛАДИЋ: Већ вам је боље.

ПРОФЕСОР: Молим?

МЛАДИЋ: Септолета. Већ вам се стишао кашаљ.

 Професор уздахне. Гледа око себе, тражи слободно 
место негде даље.

МЛАДИЋ: Вама је сигурно непријатно што ја овако тач-
но у центар.

 Професор ћути.

МЛАДИЋ: Знате како кажу: ко погоди у центар прома-
ши све остало.

 Професор ћути.

МЛАДИЋ: Али такав сам откад знам за себе.

 Професор ћути.

МЛАДИЋ: Раније сам био врло несрећан.

 Професор га погледа.

МЛАДИЋ: Мајка ме је родила у колима, док је чекала 
оца који је бежао из касарне. Али није то ни важно. 
Све остало се испоставило много важнијим. А ко 
би рекао –

 Професор га гледа зачуђено, па скрене поглед, али 
Младић настави.

МЛАДИЋ: Знате, мој деда, он је био страшан човек. Стра-
шан! Стално је говорио свиње! Шта год да се деси, 
о коме год да се прича, он би на крају само рекао 
свиње! То је просто невероватно. И никад није прао 
зубе. Никад! У шездесетој је имао толико наслага 
на зубима да би човеку просто дошло лоше кад де-
да отвори уста. Да човек не поверује шта све може 
да постигне када годинама на пере зубе и само не 
пере зубе. Када су дошли оца да одведу у касарну, 
скоро па су успели, али деда је чуо како неко шврља 
испред куће, обукао се, изашао напоље, стао пред 
полицајце и није чак ни стигао да каже свиње, са-
мо је отворио уста и они су се разбежали. Да човек 
не поверује, али жива истина и само истина. Сле-
дећи пут одвели су оца за трен ока, деда није ни 
стигао да отвори уста, за трен ока, њих десеторица 
са оружјем у рукама, дакле не у опасачима, него у 
рукама, и оп, хоп – отац већ у колима, да не кажем 
на ратишту, а деда није ни стигао да отвори уста. 
Да човек не поверује.

 Професор кашље. 
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МЛАДИЋ: Моја мајка је тада већ била у осмом месецу 
трудноће, наравно, ја сам био у стомаку. Око тебе 
невоља и само невоља, отац често говори, а све ми-
слећи на то како деда није ни стигао да отвори ус-
та, а њега, мог оца, њих десеторица већ стрпали у 
кола, и, оп, хоп, и готово. Деведесет прве, мислили 
смо да се ништа стварно неће догодити, кад ето ти 
њих десеторице, а деда ни уста није стигао да от-
вори. И шта ће, баба онда продала краву, продали 
теле, продали су шта се продати могло, и једном ад-
вокату, који је иначе од њих куповао сир и млеко, 
дакле, тог пута са маркама од краве и телета, том 
адвокату пред ноге, и он то среди за час посла. Оца 
избрише из војног списка, узме марке, сир и мле-
ко, баба каже да следеће недеље нема ни сира а ни 
млека (јер је продала краву), он каже у реду, и дода 
у недељу рано ујутру, пре свитања, нека се ишуња из 
касарне, неко нека га сачека колима код ограде, али 
пазите све мора пажљиво, изузетно пажљиво, каже 
тај адвокат ком је баба предала марке, сир и мле-
ко, али о мом имену никоме ни речи, ако не успете, 
последица сте свесни и за њих сами одговорни, дода 
на крају тај адвокат и чапне мало сира из пластич-
не кесе, добар, добар, као и увек, и залупи врата, тај 
адвокат, та свиња како је деда увек на крају приче 
драматично додавао.

 Тишина.

МЛАДИЋ: А ви? Радите ли у школи или на факултету?

 Професор се закашље.

МЛАДИЋ: Узмите још једну.

 Младић му гура септолете у руке, овај узима.

МЛАДИЋ: Радите на факултету. 

 Професор пије воду, покушава да дође до ваздуха, на-
кашљава се.

МЛАДИЋ: Шта предајете ако не питам превише?

 Професор је дошао до даха. 

ПРОФЕСОР: Хемију. Аналитичку хемију. 

 Професор је сео на место даље, Младић се помери и 
опет седне поред професора. 

МЛАДИЋ: Сад ми је мало лакше, морам да вам признам, 
мало ми је лакше. Како сам сео поред вас, одмах 
сам препознао да сте професор, али мисли су ми и 
даље биле у селидби, како то и јесте када се човек 
сели, али онда сам се пренуо, и схватио да можда 
седим поред каквог професора историје, а то би ст-
варно било огавно, иако ми се на тренутак учинило 
да сте можда професор историје и истог момента 
морао сам да започнем разговор, и ево све до сада, 
веровали ми или не, у позадини свести, рачунао сам 
да ли је овај човек заиста професор историје, или је 
то само моја свест узбуркана овом селидбом, или је 
можда овај човек заиста професор историје без об-
зира што ми је свест узбуркана селидбом, није ми 
било лако, и морам да вам признам да ми је сада 
много, много лакше. 

РАЗГЛАС: Полазак летом ЈУ404 касниће у поласку три-
десет минута. Полазак летом ЈУ404 касниће у пола-
ску тридесет минута. Молимо све путнике да прате 
обавештења на информационим пунктовима. 

ПРОФЕСОР: Па добро да ли је ово могуће.

МЛАДИЋ: Није ни важно, да вам кажем, ја могу да че-
кам овде и до прексутра само кад нисте професор 
историје.

 Професор погледом тражи друго место.

МЛАДИЋ: Чим сам чуо да ће авион да касни, ударио ме 
је тешки налет сентименталности и морао сам са не-
ким да отпочнем разговор, а онда сам видео Вас, и 
иако сам истог тренутка знао да сте професор, знао 
сам да то морате бити Ви. Мислим, мој саговорник. 

 Професор се опет закашље. 

МЛАДИЋ: Знате, имао сам професора, то јесте настав-
ника историје у основној школи од петог до осмог 
разреда, иначе најгори период у мом животу, ни-
када нисам патио као током тих пет година, чак 
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сам и разред скоро понављао, ни мање ни више, 
због професора, то јесте наставника историје. Од 
петог до осмог разреда основне школе ја сам сваке 
недеље на часу историје био малтретиран и пони-
жаван на све могуће начине. Од тада имам посебан 
њух за професоре, то јесте наставнике и генерално 
сво просветно особље, које, и поред свег труда за 
супротно, мрзим и презирем сваком ћелијом ово-
га тела. Сваке недеље, током те четири године, од 
петог до осмог разреда, а не заборавите колико су 
то важне године за једног човека, било ког човека, 
мене је професор, то јесте наставник историје мал-
третирао на све могуће начине, и ја сам, да ствар 
буде гора, позадином своје свести тог човека обо-
жавао, зато што је за разлику од свих осталих про-
фесора, то јесте наставника, како се то већ сасвим 
беспотребно разликује, био једини искрен и такав 
какав јесте, за разлику од свих осталих професора, 
то јесте наставника које сам касније у животу су-
сретао, он је једини заиста био, а ипак ме је својим 
битисањем стравично малтретирао и довео дотле 
да отац цело лето понавља с тобом невоље и само 
невоље јер сам, како сам вам већ и рекао, завршио 
на поправном који сам једва положио, и то све са-
мо због професора, то јесте наставника историје 
који ме је чак и после тога још две године мучио и 
малтретирао, али упркос томе, ја сам једино њега, 
и само њега све године школовања поштовао, и то 
само зато што је, за разлику од свих осталих про-
фесора, то јесте наставника и осталог просветног 
особља, био, док сви остали професори, то јесте на-
ставници и остали чланови просветног особља нису 
и само и једино нису, он једини јесте и само и једи-
но јесте, и поред тога што је срж свог малтретирања 
била у томе што је мој професор, то јесте настав-
ник историје био страшно забораван, све је бркао, 
тако да је код њега било стравично одговарати, јер 
би све бркао и само бркао. Он ме прозове јер сам 
немиран, а био сам страшно немиран, и каже, при-

чај мајски преврат и ја кажем мајски преврат десио 
се у ноћи између двадесетосмог и двадесетдеветог и 
све бих му испричао, али он би се само постепено 
љутио и љутио, прво би рекао није тачно, није тач-
но, мајски преврат био је између двадесетседмог и 
двадесетосмог, неки други дан био би неки други 
датум, а ако бих се само случајно позвао на уџбе-
ник, професор, то јесте наставник би понављао не-
чувено, ово је нечувено. Он би редовно долазио у на-
шу учионицу и започео час, а заправо уопште није 
требало нама да држи час, али ми смо се сви толи-
ко плашили његовог беса да смо га пуштали да нам 
држи час све док не би ушао неки други професор, 
то јесте наставник и у зависности од политичке по-
задине професора, то јесте наставника који би тре-
бало да нам држи час, зависило би и то да ли имамо 
непланирану историју или час који бисмо заиста 
морали имати. Сви су га се плашили. И тако бис-
мо, уколико, на пример у учионицу уђе професор-
ка, то јесте наставница математике која није има-
ла никакву политичку позадину, имали по ко зна 
који пут историју те недеље, уместо математике, 
биологије, физике, српског језика, или музичког и  
ликовног.

 Професор се већ удаљио, али Младић је опет поред 
њега. 

МЛАДИЋ: Веровали ви мени или не, али баш тако. Тако 
да седам, осам часова историје сваке недеље, по-
некад, када професор, то јесте наставник историје 
заборавља себе у другој учионици, имали бисмо час 
математике, српског језика, музичког или хемије 
или физике. Најтеже од свега било је што човек 
никада није могао да зна шта да напише на кон-
тролном или шта да каже када одговара, зато што 
бисмо један час учили овако, а други онако, те смо 
до осмога разреда већ морали да направимо план: 
на контролном било је важно само да свако од нас 
напише исти датум, исти савез, исто објашњење, 
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није било важно да ли је тачно или није тачно, јер 
ко би могао више знати поред њега шта је тачно, а 
шта не. Одговарање је било, лако је претпостави-
ти, много опасније, много теже, много болније. И 
тако смо некако преживљавали, уз историју, и све 
остале професоре, то јесте наставнике који се пла-
ше професора, то јесте наставника историје. Про-
фесор, то јесте наставник историје би се на свако-
га од њих издрао, као што би се и на нас издрао, 
бес га је страшно хватао, једино се на часну сестру 
није драо, те бисмо поред историје имали редовно 
и веронауку, што ми није тешко падало јер је часна 
сестра која нам је држала веронауку била склона 
подмићивању, и за сваку тачно изговорену молит-
ву попут Седам смртних грехова или Десет божијих 
заповиједи, добијао бих бомбон, чоколаду или кекс, 
али није то био богзнакакав бомбон, чоколада или 
кекс, часна сестра је доносила бомбоне, чоколаде 
и кекс из Италије, Немачке или Аустрије, те би се 
свако од нас посебно радовао да изрецитује Седам 
смртних грехова, или Десет божијих заповиједи за 
један бомбон, чоколаду или кекс из Италије, Не-
мачке или Аустрије. 

 Професор почне да кашље. Младић сачека да напад 
прође.

МЛАДИЋ: Тако је то било. Српски, математику, физику, 
хемију, понекад кад би професор, то јесте настав-
ник историје имао нека друга посла у општини или 
кад би се заборављао у некој другој учионици, што 
се често догађало. Његова истина била је управо у 
том заборављању, за разлику од свих других профе-
сора, то јесте наставника који нису имали никакву 
истину, иако су неки од њих покушали да измисле 
неку истину, некакву јефтину истину, тога не же-
лим ни да се присећам, буде ми лоше само кад по-
мислим, важно је само да смо историју и веронауку 
увек и редовно имали. Историја је с годинама по-
стајала све опаснија, професор, то јесте наставник 

историје би се све више и више љутио. У петом и 
шестом разреду његов бес је ту и тамо још и могао 
бити оправдан нечим конкретним, али касније не. 
Љутио би се одједном, у тишини, или би већ дошао 
страшно љутит, те би свакога часа некога прозивао, 
а свако одговарање значило је смрт чињеницама 
које стоје у уџбенику, свако одговарање значило је 
један кец више у дневнику. Веронауку смо чекали 
сви који смо похађали веронауку јер је веронаука 
и појава старе, дебеле и увек румене часне сестре, 
значила спас, предах, јер сложићете се, молитве су 
увек исте, божије заповиједи су хвала богу увек исте, 
смртни греси увек исти и свако рецитовање значило 
би укусан бомбон, чоколаду или кекс из Италије, 
Немачке или Аустрије, у зависности од тога где је 
часна сестра путовала претходног викенда. Најго-
ре је било онима који су похађали грађанску на-
ставу јер је грађанску наставу често био принуђен 
да предаје неко од професора, то јесте наставни-
ка ко нема политичку позадину, те се дешавало да 
бисмо ми који идемо на веронауку били слободни, 
док су остали, опет уместо професора, то јесте на-
ставника одређеног да држи грађанско васпитање, 
морали да остану на још једном додатном часу ис-
торије, и то је, како сам често слушао, било право 
мучење. Професор, то јесте наставник историје је 
на тим часовима представљао устав који је он пи-
сао, устав који никада није заживео јер су његове 
политичке колеге кукавице и бестидници како је 
често понављао, те су ученици који нису похађали 
католичку или православну веронауку, морали да 
одговарају и устав професора, то јесте наставника 
историје, који никада није заживео, али да ствар 
буде још гора, како сам често слушао од познаника 
из школе, пошто данас из ове позиције не могу да 
кажем да сам имао пријатеље, професор, то јесте 
наставник историје је и тај свој устав често мењао, 
те ни то није било једноставно одговарати, једина 
срећа била је што грађанско васпитање није могло 
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да буде оцењено. Ми на веронауци, ако нас часна 
сестра већ није пустила у двориште, бисмо за то 
време изговарали Седам смртних грехова, као и Де-
сет божијих заповиједи или Вјеровање што је била, 
сећам се, посебно дуга и компликована молитва, 
са чак две верзије, од чега је једна била баш, баш 
компликована, те бисмо за тачно изговорено Вје-
ровање добијали по два слаткиша у зависности од 
тога да ли је часна сестра путовала у Италију, Не-
мачку или Аустрију. Нисте ме ни питали, а ја вам 
ето све рекао.

 Професор као омађијан гледа и врти главом.

МЛАДИЋ: Касније су се чудили што не знам да набројим 
све предмете из основне школе, а ја, ето, никоме 
немам прилику овако детаљно да објасним зашто. 
Деда је, све док се није убио, само говорио свиње, 
свиње, можете замисли како је то изгледало са ње-
говим више од двадесет година неопраним зуби-
ма, али отац, он није имао никаквог разумевања, 
око тебе невоља и само невоља, те ми је све то зајед-
но оставило толике трауме да сам због тога одмах 
схватио да сте професор, опростите ако сам Вас 
тако директним и отвореним запажањем увредио.

 Професор се опет закашље. Кашље, кашље, Младић 
не обраћа пажњу.

МЛАДИЋ: Ја сам сад исувише сентименталан, то је зато 
што одлазим, сигурно зато што одлазим, иако сам 
све до пре тридесет минута био потпуно равноду-
шан, скоро па усхићен. Да је авион кренуо на вре-
ме, ја не бих био ни мало сентименталан, отишао 
бих потпуно равнодушан и помало усхићен, не бих 
се ни осврнуо. Али у овој држави све је направљено 
да човек буде сентименталан и само сентимента-
лан. Где путујете?

 Професор од кашљања ни не стигне да одговори. 

МЛАДИЋ: Видите, ја делим време на пре професора, то 
јесте наставника историје, и после професора, то 

јесте наставника историје. Пре професора, то јес-
те наставника историје, пакао, хорор, туга, чемер и 
јад. Након што је баба предала адвокату марке, сир 
и млеко, мајка је једне ноћи, већ у деветом месецу 
трудноће, села у „Стојадина“ и кренула пут касарне. 
Дакле, стари „Стојадин“, у „Стојадину“ моја мајка 
са мном у стомаку, мојом сестром, у том тренутку 
шест година старом, јер није смела да је остави у 
кући са мојом бабом која је већ и тада сваког дру-
гог дана имала грчевите нападе самоубиством, како 
сам ја то касније назвао, пошто је и мене зарази-
ла тим грчевитим нападима самоубиством, док ме 
је наредних шест година чувала, дакле, моја мајка 
са мном у стомаку и сестром у старом „Стојадину“ 
пут касарне на Палићу. Недеља јутро, није још ни 
свануло. Мајка је морала да паркира „Стојадин“ 
подаље од касарне, јер је ауто био толико стар да 
би бука мотора свакако изазвала неку несрећу, те 
је са мном у стомаку од девет месеци и сестром од 
шест година под руку, пошла кроз шибље и рас-
тиње да помогне оцу да побегне из касарне. Чекали 
су га, и отац се појавио, те су сви заједно кренули 
ка „Стојадину“, и таман да буду на сигурном, ја из 
стомака кренем напоље, дакле ван стомака, и мај-
ку спопадну стравични болови. Отац уместо да бу-
де срећан, страшно, да ме извините на изразу, по-
пизди и вероватно тада у његовој свести настаје то 
с тобом невоље и само невоље, тако да касније шта 
год ја урадио, где год се затекао, шта год рекао, од-
лучио – све је било погрешно. Они су тада успели 
мајку некако да убаце у кола, моја сестра од шест 
година и мој отац тек побегао из касарне и избрисан 
из војног списка, али мајка је већ почела да се по-
рађа и у колима ме је и родила. Било је то страшно 
доба зато их и не кривим што ме никад нису заиста  
волели. 

 Професор се опет помери, Младић опет седне поред 
њега.
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МЛАДИЋ: Било је то страшно доба. Прва сећања која су 
и даље јасно оформљена у мојој свести, нису богз-
накаква сећања, али јесу некаква сећања: наиме, ве-
ровали ви мени или не, али у свакоме од тих сећања 
ја седим и плачем. Не могу јасно да се сетим шта се 
око мене у датом тренутку догађало, сећам се са-
мо како седим скривен у бабиној кући и страшно 
плачем. Не сећам се ни доба дана, ни зашто сам се 
скривао, не сећам се ни једне једине спољне окол-
ности, осим да седим и плачем. Ничега се осим 
страшног бола, који ми расцепа у датом тренутку 
тело, не сећам. Имам два или три таква плачљива 
сећања и свако од та два или три плачљива сећања 
пуно је страшног бола. И даље могу, допустиће-
те ми, кад ум вратим кући, да призовем тај тешки 
бол, и сваки пут, помислим да ћу да се удавим од 
туге. Касније, покушавајући да реконструишем свој 
живот, а и тада био сам врло, врло млад, тек ми је 
било петнаест или шеснаест, немајући шта да ра-
дим, нити с ким да се дружим, ја сам свакога дана 
покушавао да разумем шта ми се то доврага деша-
ва јер се у мени стално нешто ђаволски дешавало, 
те сам дошао до закључка да је можда све некако 
повезано с мојим рођењем у „Стојадину“ поред ка-
сарне на Палићу. Наиме, баба ми је то само једном 
споменула, само једном кад ме је чувала, имао сам 
тад око шест година, а њу је баш био стегао грчеви-
ти напад самоубиством, само једном ми је рекла да 
када ме је отац извукао из маминог стомака, а све 
се десило страшно брзо, страшно брзо, једино о то-
ме казала је моја мајка, отац је покушао навлаком 
за седиште старог „Стојадина“ да угуши мој плач, 
како нас војни чувари поред касарне не би чули, те 
разуме се и пронашли. Моја луда баба усред једног 
грчевитог напада самоубиством, рекла ми је тада 
било ти је суђено да умреш, али ето ниси, ниси јер да 
си ти тада умро, ја бих се већ давно убила, говори-
ла је увек током грчевитих напада самоубиством, 
моја баба. И стварно, сва моја плачљива сећања, 

осим страшног бола пуна су и осећања да се скри-
вам, што сам увек касније радио, где год, с ким год 
и шта год радио. Целога живота био сам оно што 
нисам да нико не би приметио оно што јесам, исто 
као што сам и сада оно што нисам само да не бих 
био оно што јесам. Тако сам и тада, као и сада, увек 
морао да будем неподношљив до крајњих граница, 
и читавог детињства сам, као и сада, био неподно-
шљив и само неподношљив до крајњих граница. 
Мојој мајци, за коју немам ништа осим љубави, а 
то не стаје у речи, годинама није остајало ништа 
друго него да се расплаче од беса. Заиста. Био сам 
толико неподношљив и само неподношљив да њој 
није остајало ништа друго него да се расплаче од 
беса. Био сам у стању да јој направим пакао од да-
на само зато што је месу потребно онолико вре-
мена да буде печено, баш колико је месу потреб-
но времена да буде печено. Био сам у стању сати-
ма да вриштим ја сам гладан, тако да ми све жиле 
на врату искоче. Једном сам толико вриштао да је 
мама побегла из куће јер није знала како да истр-
пи. Тек након што је месо почело да гори у рерни 
приметио сам да маме нема. Мама се вратила тек 
увече, а с тобом невоље и само невоље, нервозно је 
понављао отац док је чистио рерну од угљенисаног 
меса. Грло ми је крварило, нисам имао гласа не-
дељама. Нико ко није осетио тај бол не зна о че-
му говорим, и плашим се да ни ви не знате о чему  
говорим.

РАЗГЛАС: Полазак летом ЈУ404 касниће додатних три-
десет минута од претходне најаве. Молимо све пут-
нике да прате обавештења на информационим пун-
ктовима. 

МЛАДИЋ: Ја сам годинама уназад молио своје родитеље 
да буду искрени, заиста искрени, и да ми искрено 
кажу да ме нису волели, да ме заиста никада нису 
волели, али они то нису у стању. И то би могло би-
ти трагично – 
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ПРОФЕСОР: Молим вас –

МЛАДИЋ: Не, не, није било трагично то што ме нису во-
лели, већ то што нису били у стању да то и признају. 
Видите, мене је одгајила моја луда баба, једино и 
само моја луда баба, која је годинама уназад пати-
ла од грчевитих напада самоубиством. 

ПРОФЕСОР: Оставите ме на миру, молим вас. 

МЛАДИЋ: Моја луда баба ме је чувала од моје прве го-
дине до моје шесте године, што говорим моје, као 
да је било шта моје, или наше, али није важно, то 
је неистинитост језика која ме у овако сентимен-
талним тренуцима попут овога страшно умара. Но, 
није важно. Моја луда баба, која ме је једина заис-
та волела, и која ме је једина заиста одгајила, чес-
то би лежала на кревету и говорила како ће уколи-
ко изађем напоље и оставим је саму морати да се 
убије и ја бих онда сатима тако седео са бешиком 
пуном мокраће уплашен да ће моја баба заиста и 
да се убије, ако ја изађем. 

ПРОФЕСОР: Шта с Вама није у реду?

МЛАДИЋ: Моја луда баба научила ме је животу и на-
учила ме је, сасвим несвесна тога, да живот има и 
вертикалу и хоризонталу, верујте ми, јер сва пажња, 
сав фокус, сва концетрација, коју као биће од че-
тири године човек може да има, мора да буде при-
сутна у датом тренутку постојања, и мени није 
остајало ништа друго, него да већ тада, у тим годи-
нама, на најсуровији могући начин, научим како 
да будем у потпуности присутан и само присутан, 
дакле у вертикали. 

 Професор се опет закашље, овога пута јаче него ра-
није. Младић тражи флашу са водом, пружа је про-
фесору док –

МЛАДИЋ: То су године када дете престаје да буде дете 
и постаје некаква одурна и одвратна личност, дакле 
хоризонтала, то јесте личност која ће касније да бу-
де до краја свог живота, или ће евентуално, ако бу-

де имало довољно слободне свести да мало проме-
ни и модулира своју одвратну личност у неку другу 
подједнаку одурну личност, али ја, у тим годинама, 
са само четири године и једином особом која ме за-
иста воли, дакле мојом бабом, научио сам како да 
будем у потпуности присутан и само присутан и 
да никако не мислим о томе да ми се страшно пи-
ша, дакле да не одем у хоризонталу, већ да једнос-
тавно само осетим како ми се пиша и будем с тим, 
дакле у вертикали.

ПРОФЕСОР се дави: Не могу…

МЛАДИЋ: Нема разлога да се згражавате. Тим стра-
вичним уцењивањем, мени је моја луда баба помо-
гла да научим само да будем и верујте ми ја данас 
у животу немам више никаквих проблема. Ја сам 
то што јесам и ту нема много расправе, и све то са-
мо захваљујући мојој лудој баби. Данас где год да 
дођем, где год да будем, ја јесам, док остали, нажа-
лост најчешће нису и само нису. То би заиста било 
трагично, да трагедију нису измислили људи, али 
то сада није важно. Наравно, све са мојом лудом 
бабом било је пре професора, то јесте наставника 
историје. Током периода професора, то јесте настав-
ника историје имао сам све друге проблеме који су 
у том периоду доживели апсолутну експанзију, ме-
галоманску експлозију, ако ми дозволите да то тако 
назовем. Тада сам и сам покушао да се убијем, али 
ми то никада, као ни мојој лудој баби, није успело, 
вероватно из истог разлога из ког ни њој то никада 
није успело. Она је попила десетине лекова и по-
шла да се баци у језеро, али се онесвестила тик пре 
језера, а ја сам сео на бицикл и отишао да се бацим 
под ауто, али тад баш није прошао ни један једини 
ауто. Можете ли то да замислите, ни један једини 
ауто, баш у тренутку када је све што хоћу, када је-
дино што хоћу јесте да се бацим под ауто? 

ПРОФЕСОР: Можете ли да ми додате ту воду?

МЛАДИЋ: Наравно. Изволите. 
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 Професор пије воду. Делује исцрпљено.

МЛАДИЋ: Иако, данас не могу много да кажем о најго-
рем дану мог живота, једино што знам да је тај дан 
био прекретница мог живота. Нема ту шта много 
да се каже. Празнина, и само празнина, потпуна 
изолованост, одсеченост од свега, потпуна самоћа, 
прекид, и то је све. Све остало била би лаж, све ос-
тало била би сурова и бестидна лаж, а ја мрзим да 
лажем. Да ли сте некада покушали да се убијете?

 Професор и даље кашље, показује да није или да га 
остави на миру, немогуће је рећи.

МЛАДИЋ: Оно што сам хтео да Вам кажем јесте да ме је 
моја луда баба научила присутности, дакле живо-
ту, исто колико ме је професор, то јесте наставник 
историје научио апсолутном препуштању и само 
препуштању што ме данас ослобађа јединог про-
блема који сваки човек, колико год стар и у којем 
год делу света био, има, а то је сопствена личност, 
дакле хоризонтала, и то у деведесет и девет посто 
случајева, нека одурна, одвратна, изблазирана и на-
жалост, често нимало забавна личност.

 Младић дода другу флашу са водом Професору који 
је, немајући избора, узме.

МЛАДИЋ: Баш Вас мучи кашаљ. Да ли сте били код ле-
кара?

 Професор пије воду, раскопчава се.

МЛАДИЋ: Знате, мене је моја луда баба научила при-
сутности, а професор, то јесте наставник историје 
препуштању, опростите што вас опседам, али овај 
грч сентименталности ми не да мира. Или овако, или 
никако, нешто ми унутра говори. Овако, или ника-
ко. Сваки пут док ме је сатима и сатима држала у 
неизвесности (моја луда баба), у самртном страху, 
да бих у датом тренутку преживео, морао сам да 
будем присутан, исто као што сам, да бих преживео 
строгоћу, оштрину и потпуну шизофренију сваки 
пут другачијих информација од којих ми је живот 

зависио, како ми се у основној школи чинило, од 
професора, то јесте наставника историје, морао да 
научим да се препустим. Код куће луда баба која 
прети самоубиством, у школи седам-осам часова 
историје, историје какву никада и нигде нисте има-
ли прилике да видите и чујете. У једном тренутку 
више није важно да ли смо ми напали њих, или су 
они напали нас и када се напад тачно догодио, у ко-
лико сати и чији метак је први залутао, већ је било 
важно само да избегнемо метак, како год знамо и 
умемо, и могу да Вам гарантујем да је читава гене-
рација, не у мери у којој сам и ја, јер је мене ипак 
код куће на додатним часовима чекала и моја луда 
баба, али у великој мери читава генерација у шко-
ли врло брзо морала да научи како да преживи и 
да много не мисли. Тако сам и ја морао да научим 
да живим, дакле будем вертикално, а не да мислим, 
дакле не будем вертикално, и да користим мисао са-
мо кад је баш, баш неопходно, све друго није има-
ло смисла. Кад год сам покушао да направим неки 
ред у животу, увек сам пропадао. Пре професора, 
то јесте наставника историје имао сам луду бабу 
која ме је мучила и само мучила као што је мучила 
и све друге људе око себе. Наравно, њени грчевити 
напади самоубиством окончали су се дединим са-
моубиством које нико, у мојој од првога дана ратом 
разореној породици, није приметио. Наиме, једнога 
јутра деда је опрао зубе и нико од нас то није при-
метио, иако је свако од нас то могао да примети, 
да је само мало више марио, али у мојој кући ни-
ко суштински није марио, од чега сам се све доне-
давно опорављао, од тог суштинског немарења од 
ког је и деда пао, тако што се након неколико сати 
отровао отровом за коров и тако заувек скончао. У 
том периоду ја сам већ био под страшним мукама 
професора, то јесте наставника историје и био сам 
ништа друго до невоља и само невоља, како је мој 
отац све донедавно говорио, и ништа ми није више 
било важно, а поготово не, зашто је деда одједном 
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одлучио да опере зубе. Да нисам био под страш-
ним мукама историје, можда бих, дозволићете, и 
приметио, али ја од историје више ништа нисам 
примећивао, ништа нисам разумео, па тако ни де-
дин позив у помоћ. У том периоду професора, то 
јесте наставника историје ништа није било важно, 
осим живети и само живети, другачије није било 
могуће. Кад мало боље размислим, у мом живо-
ту, ништа осим живљења и само живљења није би-
ло могуће, исто као што ни сада ништа друго није 
могуће. Док су отац и мајка све време зарађивали 
и муком стицали новац, ја сам живео, и само живео 
јер другачије није било могуће. Мислити је било 
немогуће. У мислима био је бес, била је туга, би-
ло је безнађе, у мислима била је самоћа, стравична 
усамљеност, у мислима био сам невоља и само не-
воља, у мислима била је стравична кривица и једино 
кривица што постојим, што дишем, што се крећем, 
кривица што јесам, дакле било је немогуће мисли-
ти, морало се живети и једино живети. Никаква 
вера, никакво поверење. Све због чега сам година-
ма мислио да ћу морати да се убијем, да ли одмах, 
сутра или за десет година, постало је оно због чега 
данас могу само да будем слободан и само слобо-
дан. Ви то нисте у стању, нешто ми унутра говори, 
ви то нисте у стању. 

ПРОФЕСОР: Није ми добро.

МЛАДИЋ: Узмите још воде.

 Професор делује све лошије.

МЛАДИЋ: Или овако или никако, нешто ми унутра го-
вори. У годинама пре и након професора, то јесте 
наставника историје, није ми остало ништа друго 
него да будем, што тек сада схватам и доживљавам 
као једну изузетну ствар. Пробудити се тако рано, и 
тако сурово, нешто је што се само реткима догађа, 
нажалост, иако смо сви овде на овој лопти која ви-
си у скоро апсолутно празном простору само зато 
да бисмо се пробудили и ништа више, то добро за-

памтите, нешто ми опет говори. Апсолутно свако 
људско биће ту је да би се пробудило, дакле било у 
вертикали, те паметно функционисало у хоризон-
тали, али некако, већ миленијумима уназад, људи 
и даље инсистирају да остану успавани и то не успа-
вани у каквом пријатном сну, већ у кошмару, кош-
мару епских размера. Болест и само болест. Скоро 
сваки човек налази се у једном кошмарном стању 
и спреман је чак и да убије да би тај кошмар сачу-
вао таквим какав јесте. Пре четири године, одмах 
по завршетку факултета, ја сам побегао из Београ-
да и то ни мање ни више, него на село. У Београду, 
живот је неподношљив, у Београду нема живота. 
У Београду од милиона и хиљада личности не мо-
же више ни да се дише. Човек не може да оде ни у 
продавницу а да на том веома једноставном и ко-
лико год кратком путу, не сретне неку изванредну 
личност. Чак и ако се возите јавним превозом, све 
саме изванредне личности. Од возача, мајстора, 
кувара, пекара, радника било ког реда и врсте, до 
професора, то јесте наставника, уметника, лекара 
или менаџера, све саме изванредне личности. Толи-
ко има изванредних личности да човек може да се 
нађе у позицији, видели ви то или не, да проведе 
недеље или месеце са тим изванредним личности-
ма, а да не сретне живог човека. Мајке, очеви, си-
нови, тетке и ћерке, све саме изванредне личности. 
Још пре него што сам физички могао да побегнем 
из Београда, почео сам да одлазим на гробље и, ве-
ровали ви мени или не, све испите за четврту годи-
ну спремио сам на гробљу јер су читаонице и све 
остале градске просторије и установе, потпуно не-
подношљиве. Све саме изванредне и свезнајуће лич-
ности. На гробљу сам нашао мир, и нашао сам ис-
тину за којом вапим још од самога рођења у „Стоја-
дину“. На гробљу се нико не претвара да је жив, 
дакле истина је свеобухватна, постојана и цела, за 
разлику од скоро сваког другог места у овом гра-
ду, овој држави али и већини других држава света, 
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јер дозволићете ми, питање ових изванредних и са-
мо изванредних личности није национално питање, 
већ људско питање које ће на крају послати дођа-
вола сваки организам на овој планети, па и саму  
планету. 

ПРОФЕСОР: Живот је тажак –

МЛАДИЋ: Живот није тежак, драги мој професоре, жи-
вот је немогућ. Покажите ми једну живу особу на 
овом аеродрому и даћу Вам сто евра на поклон. 
Одмах да Вам кажем немам да Вам дам сто евра 
на поклон, али никакве бриге, јер нема ни живих 
особа на овом аеродрому. Слажем се са Вама, да 
око нас на овом аеродрому сигурно тренутно про-
лази стотине и стотине изванредних личности, у то 
сам апсолутно сигуран. Погледајте овог човека у 
карираном сакоу, све је на њему изванредно и са-
мо изванредно. Кад бисмо га натерали да се изује, 
кладим се да бисмо на сваком прсту пронашли по 
седам чукљева од тих неугодних и врашких ципе-
ла, али ко мари, кад су тако изванредне. Седимо на 
овој столици превише дуго, а жена у бордо сукњи 
све време стоји, шта мислите зашто, зато што је су-
кња истински изванредна али немогућа за сести у 
њој и нормално одморити ноге. Па погледајте ове 
столице, зар нису изванредне? Ко мари што су то-
лико неугодне да ћемо и ви и ја, и још десетине 
људи наредних седам дана да мучимо муку са хе-
мороидима само зато што је авион каснио, па смо 
били осуђени на ове изванредне столице. Све је на 
људима тако изванредно да човеку не остане ништа 
друго него да повраћа и само повраћа. Ово је про-
блем светских размера, драги мој професоре. Да 
би живот био тежак, живота мора бити, и зато Вам 
кажем живот није тежак јер овде нема живота, ово 
није живот. Зато одлазим. Чак и тамо на селу где сам 
провео последње четири године, све саме изванредне 
личности. И сељаци су пали као жртве овог епиде-
мично-паразитског вируса изванредности. Тракто-

ри су све већи и већи, још мало па ће сељак морати 
да обује штуле да би ушао у трактор. Сељаци возе 
лимузине, али још нису у сагласју с тим што им у 
лимузину улази стравичан мирис свињског гнојива, 
па све те изванредне ствари праве једну изванредну 
бурлеску. Не знате? Ево, ја вам кажем. Након годи-
на проведених у Београду, због факултета који сам 
суштински напустио још у првој години јер ми није 
требало много времена да схватим да су око мене 
изванредне и само изванредне личности, дакле на-
кон четири године студирања побегао сам на село 
јер сам и сам, рећи ћу јер мрзим да лажем, јер сам 
и сам пао као жртва тог вируса изванредности као 
што су и сви остали пали као жртве тог паразитског 
вируса изванредности. Побегао сам главом без об-
зира. А живот, забава, каријера, викали су за мном, 
нисам се освртао, главомбезобзира побегао сам, али 
само делимично успешно. Из апсолутне београдске 
гротеске запао сам у војвођанску бурлеску, било је 
то толико шокантно да човек само што не цркне од 
смеха. Опростите. 

 Смеје се као манијак.

МЛАДИЋ: Опростите, молим вас. Ево само што и ја не 
цркнем од смеха, само кад се сетим. Четири године 
пре него што сам главомбезобзира побегао из Бе-
ограда на село, ја сам, разуме се, главомбезобзира 
из села побегао у Београд. О томе где наши људи 
тешко живе, нема шта да се каже, наши људи свуда 
тешко живе, то није тема овог разговора, то је тема 
свих осталих разговора и због тога одлазим, због тога 
вероватно и ви идете али доста! Тема овог разгово-
ра је епидемично-паразитски вирус изванредности 
који нас је све покосио, драги мој професоре. Пла-
нета на којој живимо, драги мој професоре, пати од, 
ни под микроскопом видљивог, паразитског вируса 
чија смртоносна дејства разарају људска бића већ у 
првим годинама живота, а последице, дакле смрт о 
којој говорим остаје као главна нематеријална суп-
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станца све до њихове физичке, то јесте материјалне 
смрти, да се тако, можда Вама ближе, изразим. И 
од тог вируса патите ви, патим ја, и пате сви људи 
који су били, који јесу и који ће доћи на ову плане-
ту. Попут ваши, тај вирус се мора свакога дана из-
нова и изнова требити. Али исто као и са вашима, 
да бисте га требили, да бисте га успешно требили, 
морате га бити свесни, дакле будни и само будни. 
Наш једини задатак, ако то уопште можемо назва-
ти задатком јесте да се сместа дрмнемо и пробуди-
мо из овог кошмарног сна и да истога часа са себе, 
попут ваши, отресемо све изванредне и само изван-
редне личности које смо створили у својим болес-
ним главама. 

ПРОФЕСОР кроз кашаљ: Ви-сте-бо-ле-сни –

МЛАДИЋ: Или овако, или никако, и жао ми је што је 
тако и једино тако. Само узмите још воде, вода је 
изузетно важна. Видите, мој професор, то јесте на-
ставник историје је, како сам сазнао када сам се 
из Београда вратио на село, једне ноћи изашао из 
стана и у стан се никада више није вратио. Две го-
дине касније, професора то јесте наставника исто-
рије пронашли су, у тоитои тоалету остављеном, 
на тада напуштеном градилишту зграде позоришта, 
студенти архитектуре који су вршили обилазак. 
Професор, то јесте наставник историје, из сасвим 
непознатог разлога, уместо да обави нужду у тоа-
лету у свом стану, отишао је у тоитои тоалет усред 
зиме на напуштеном градилишту позоришта, те се 
тамо, тако пијан и заборављен обезнанио од алко-
хола и зиме. Поред његових остатака, пронађене 
су и труле копије устава који је сам скројио за ову 
државу, устава у који је толико веровао да су га и 
из странке избацили. Моје обожавање тог човека 
и његове, на крају дана мучитељске, да не кажем 
учитељске личности, свој корен проналази управо 
у спремности да се буде без икаквог компромиса, 
без икаквог размишљања. Професор, то јесте на-

ставник историје није мислио о себи, он је једнос-
тавно био, па чак и кад је био најгори од свих, био 
је то без задње мисли, за разлику од свих осталих 
које сам сретао током живота који нису били ништа, 
али су увек имали мисао да поделе. Моја луда ба-
ба и професор, то јесте наставник историје биле су 
две најтеже и дефинитивно најлуђе личности које 
сам срео и које су у мене урезале све ово што данас 
јесам, и рећи ћу вам, то је једно велико ништа, и 
потрудићу се да тако, док сам жив, и остане. Моја 
луда баба и професор, то јесте наставник историје 
били су то што јесу, увек и по било коју цену: да ли 
судбине свих ђака или судбине мога деде који се на 
крају убио само да би се спасао. Моја луда баба и 
професор, то јесте наставник историје били су то 
што јесу, док часна сестра није била ништа друго 
до обична подмићивачка кучка, истина врло фи-
на и врло румена, али све у њој било је мртво, зато 
се никада нисам ни навукао на бога. Скоро свако у 
овој држави навучен је на своју изванредну личност 
(зато одлазим) и дао би апсолутно све да заштити 
своју изванредност и своју изванредну личност, и 
због тога одлазим. 

РАЗГЛАС: Авион ЈУ404 постављен је на излазу Ц5 и мо-
ле се сви путници да приступе излазу. Авион полази 
одмах при укрцавању путника. 

МЛАДИЋ: То је наш авион, драги мој професоре. Све 
ово нема никаквог смисла ако Вам не кажем још и 
ово, поштовани професоре. Видим да је изванред-
на личност коју Ви носите, врло религиозна, да не 
кажем побожна, ваша личност пуна је верујуће до-
броте. Или овако или никако, нешто ми опет гово-
ри. Сигуран сам да Ваша добра, опраштајућа и пуна 
разумевања личност носи више штете него користи. 
Мада и то може да буде ствар чисте демагогије, да 
допустимо мало хумора, али авион нам ускоро по-
лази, те немамо времена. Ваши студенти сигурно 
никада неће бити од оних изванредних личности, 
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толико изванредних да њихова изванредност јесте 
у стању да расцепа атом и направи атомску бомбу, 
на пример, Ваши студенти то сигурно неће бити у 
стању, јер Ваши студенти због Ваше изванредне лич-
ности никада нису искористили прилику да науче 
шта је атом. Ваша личност огрнута је добротом од 
које само што нисте себи сломили кичму, то видим. 
Кривите се, бог зна због чега. Кашљете као да вам 
се плућа цепају, а нисте отишли код лекара, не зато 
што сте немарни, већ зато што нисте имали време-
на, а времена нисте имали зато што вашу изванредну 
личност користе апсолутно сви, кад год стигну, ка-
ко год буду у стању. И то није њихова кривица. Ва-
ша изванредна личност скројена је тако да се њена 
изванредност огледа у бесконачном давању, давању 
које ће Вас отерати у гроб, вероватно брже него што 
мислите, видео сам то чим сам Вас угледао. Рели-
гија коју сам запазио да вам виси око врата савр-
шено се уклапа у ту слику. Сигуран сам да сте Ви 
савршени пример једног Хришћанина, сигуран сам 
да сте безгрешни, чедни, добри, пуни разумевања, 
осим што је, ако допустите да искористим терми-
нологију, доброта којом се огрћете Ваш грех. Ја Вас 
не осуђујем, молим Вас да разумете, моја болест 
подједнако је гадна. Ваша изванредна личност није 
попут изванредне личности овог човека у карираном 
сакоу, чија је изванредност у важности, или како год 
то да назовемо. Ви сте све супротно. Толико сте до-
бри да Вас је сигурно немогуће волети, бар кад су у 
питању друге изванредне личности. Ваша изванред-
на личност, драги мој професоре, убија Вас свако-
га дана по мало, као што свака изванредна личност 
убија свог домаћина свакога дана помало. Ваша из-
ванредна личност једина је личност која би допусти-
ла једну овакву тираду, дупло млађег човека, за ког 
се не зна да ли је луд или само безобразан, једино 
оваква изванредна личност какву Ви носите, драги 
мој професоре, зато сте једино Ви били у стању да 
испратите овај страшни напад сентименталности 

који ме је ухватио и ја сам Вам на томе веома зах-
валан. Запазиће те, професоре, сви смо инвалиди, 
само се наши дефекти не виде, дакле прихваћени 
су као нормални. Наша одела, наши послови, наш 
новац, наше ретардиране и перверзне идеје о поро-
дици, да не кажем богу, храни, пићу, све те одврат-
не и перверзне идеје то су наши инвалидитети, ако 
тако могу да се изразим, допустићете. Исто као што 
Ви кашљете и нисте отишли код лекара, јер ваша 
изванредна личност врло добро зна да је Ваш кашаљ 
ваше оружје. Доћи ће дан, а увек дође дан за напла-
ту, и Ваш кашаљ биће дуг који ћете испоручити свим 
члановима своје породице, свим колегама, студен-
тима када за то дође време, када кашаљ сазри, како 
то људи воле да кажу. Чувате тај кашаљ као мало 
воде на длану, зато што Ваша изванредна личност 
врло добро зна да ће да дође дан за наплату и ко-
лико год времена Вам тада остане, искористићете 
га целим својим бићем, целим својим устројством 
и кашљаћете као луди на свакога у својој близини. 
Кашљаћете жени у кревету, суграђанима у прево-
зу, ћерки у иностранству, колегама и студентима 
на послу, па опет свима испочетка. Зар не видите 
то свакога дана на улици у овој мртвој држави, на 
овој, нажалост већ мртвој планети? Изванредне 
личности у овој држави носе своје изванредно си-
ромаштво, своју изванредну жртву, своју изванред-
ну затупљеност као дијамант на челу. Зато одлазим. 
Тако и Ви са тим проклетим кашљем. Кашљаћете 
попу у цркви јер ћете, када дође тај дан, напокон 
бити ослобођени своје изванредне личности а зајед-
но с њом бићете ослобођени и те сулуде идеје коју 
носите око врата и бићете напокон суочени са оним 
с чиме је мене суочила моја луда баба, и касније 
мој луди професор, то јесте наставник историје, 
суочићете се са животом таквим какав заиста јес-
те, суочићете се са тим великим и празним просто-
ром од ког сте целога живота бежали, суочићете се 
са том рупом коју сте цео живот пунили, боговима, 
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храном, пићем, књигама, телевизијом, новинама, 
бескрајним и бесмисленим ставовима, политиком, 
теоријама, једначинама и теоремама, суочићете се 
са том бескрајном рупом коју сте пунили идејама о 
деци, керовима, летовањима, зимовањима, и оста-
лим грађанским глупостима, суочићете се са тим 
да од почетка па до краја није било ничега осим ди-
сања, дисања и само дисања. 

 Младић устане, узме кофер.

МЛАДИЋ: Сад је стварно време да одемо у авион.

 Младић пође, Професор заурла, а затим се баци на 
Младића и свом снагом почне да га дави. 

РАЗГЛАС: Молимо све путнике који путују летом ЈУ404, 
да приступе капији Ц5 и започну укрцавање. Авион 
полази одмах по укрцавању свих путника.

 Полицајци прилазе дижу разулареног Професора са 
Младића који непомично лежи на поду.

КРАЈ
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Р адња комада „Дисање“ у целости се догађа на ае-
родрому, а није неважно што се сусрет о коме је 
у комаду реч одиграва у делу ваздушне луке где 

путници чекају на укрцавање, што подразумева да они 
више не могу да одустану од лета, осим у случају пре-
ке потребе, каква је, рецимо, питање живота и смрти.

Протагонисти драме су млад човек и старији 
господин, професор у пензији, док се у комаду још 
помињу, односно најављени су и Баба, Професор ис-
торије, Деда, Мајка, Часна сестра...

У овој причи из аеродромске чекаонице којом не-
престано одјекује порука са разгласа о померању лета 
за Стокхолм, аутор наглашава да је крик за слободом, 
како и гласи поднаслов, заправо основна тема драме. 
На почетку комада двојица јунака се упознају, тачније, 
младић прилично нападно започињање разговор и без 
задршке и поштовања конвенционалних обзира задире 
у приватност свог случајног саговорника, притом му 
не остављајући могућност да не учествује у овој причи. 

Старијем господину, дакле, не преостаје ништа друго 
но да слуша младићеву исповест, опис његовог одра-
стања током деведесетих година прошлог века, дакле 
одрастање оптерећено траумама и необичним ликови-
ма – почев од деде који никада није прао зубе, до мајке 
која га је, како он каже, родила у жбуњу, недалеко од 
касарне, покушавајући на тај начин да мужу, који је 
радио у восци, помогне да избегне мобилизацију.

Трауме главног јунака биће продужене младиће-
вом причом о професору историје опседнутим пред-
метом који бескомпромисно, држећи часове у свакој 
прилици и неприлици, предаје његовој генеарцији ђа-
ка. Једину утеху, нараштају ученика који су одрастали 
у овом лудом времену, пружа наставница веронауке 
која, уместо причом о Богу, децу подмићује колачима 
и слаткишима, што је, природно, дало резултате боље 
но у случају историје.

Поверавајући се саговорнику кога је интуитивно 
одабрао у аеродромској гужви, младић се на известан 

Пише > Жељко Јовановић

Драматуршка белешка / Дејан Прћић „Дисање“

Рођени у жбуњу
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начин, очекивано ликујући, али и с повременим изли-
вима сентименталности, опрашта од средине у којој је 
стасавао, а која му је нанела толико мука. У разговору 
који не наговештава успостављање пријатељства, мла-
дић професору поверева и властите трауме у вези са 
својим родитељима, али и са бабом која га је одгојила, 
а од које је научио нешто веома важно: може се живе-
ти, но могуће је и одустати од живота, извршити само-
убиство када више нема разлога за наставак живота.

Драму „Дисање“ аутор контаминира одређеним 
филозофемама и питањима бивствовања или присут-
ности, што постепено почиње да оптерећује иначе стр-
пљивог професора до мере да читалац комада осећа 
наступање трагедије. 

На крају драмске приче о присутности у нака-
радној стварности и могућности успостављања слобо-
де избором самоуништења, професор као да испуњава 
младићеву жељу коју све време слути: он ће, наиме, 
задавити главог јунака у часу када спикер преко раз-
гласа објави да је авион напокон спреман за полетање. 
Трагедија је, дакле, замало могла да буде избегнута.

Премда се бави широким описом сложеног про-
цеса сазревања у опскурним друштвеним, политичким 
и економским околностима, писана у безмало монод-
рамској форми, „Дисање“ није драма о одрастању, не-
го је директна критика затвореног друштва које није у 
стању да препозна потребу својих чланова и чланица 
за слободом.



Техничка упутства за ауторе прилога у „Сцени“

Р едакција часописа за позоришну уметност „Сцена“ прима радове које аутори предлажу за објављивање то-
ком целе године, електронском поштом, на адресе scena@pozorje.org.rs или casopis.scena@gmail.com. Ра-
дове треба доставити као Word документ.

АУТОРСКИ ТЕКСТ, ПРЕВОД, СТУДИЈА, ИНТЕРВЈУ

•	Фонт: ћирилица, Times New Roman, 12 pt; латинични делови текста фонтом Times New Roman, 12 pt; 
•	Пасус: обострано равнање; размак између редова: Before: 0; After: 0; Line specing: Single. Први ред уву-

чен аутоматски (Col 1)
•	Име аутора: на врху стране, курент болд
•	Наслов текста: курент болд
•	Наднаслов/поднаслов/: курент обичан
•	Међунаслови: након претходног пасуса оставити празан ред, међунаслов написати у новом реду, затим 

следећи псаус у новом реду, фонт Times New Roman, 12 pt, курент болд 
•	Навођење наслова књига, студија, драма, истицање појединих речи или целина у оквиру текста: курент 

италик
•	За наслове текстова у оквиру зборника радова, позоришних и других часописа, за називе приповедака, 

песама, за речи које се доносе у наводницима... користити правописне наводнике (пример: „Сцена“)
•	Фусноте: обележавање у тексту бројевима од 1.., фонт: ћирилица, Times New Roman, 10 pt; латинични 

делови текста фонтом Times New Roman, 10 pt;

ДРАМСКИ ТЕКСТ

•	Фонт: ћирилица, Times New Roman, 12 pt; латинични делови текста фонтом Times New Roman, 12 pt;
•	Пасус: без увлачења, обострано равнање; размак између редова: Before: 0; After: 0; Line specing: Single. 
•	Име лика: верзалом, двотачка, један словни размак, текст реплике –

Пример:
МИЛИЦА: Колико је сати?
РАНКО: Немам сат.

•	Име лика са дидаскалијом: верзал, дидаскалија у загради италиком, двотачка, један словни размак, текст 
реплике –

Пример:
МИЛИЦА (Тегли се и зева.): Колико је сати?
РАНКО (Незаинтересовано.): Немам сат.
(Узима мобилни телефон и куца СМС поруку.)



ТЕХНИЧКА УПУТСТВА ЗА ФОТОГРАФИЈЕ 

•	Резолуција фајла: 300 dpi или више у разме-
ри 1:1 у односу на очекивани формат репро-
дукције

•	Минимална ширина (висина) фотографије у 
оквиру текстова: 10 cm са резолуцијом 300 dpi

•	Фотографија за насловну страну: висина нај-
мање 22 cm са пропорционалном ширином, 
резолуција 300 dpi 

•	Врста фајлова: TIF, PSD и JPG (без компресије)

•	Логотипи, знакови и сличне графике дати и у 
векторским форматима (Ai, CDR, PDF, EPS...), 
а због универзалне компатибилности најпожељ-
није је да фајлови буду у PDF формату

•	Колорни модел: 

 колор фотографије: 24 bit Color
 црно беле фотографије: 8 bit Grayscale 

•	Назив фајла треба да има елементе из леген-
де фотографије (на пример: bitef1.jpg, bitef2.
jpg...), а не апстрактни низови слова, бројева или 
скраћенице (пожељно је да називи фајлова буду 
исписани латиничним словима без дијакритич-
ких знакова због накнадне компатибилности у 
коришћењу фајла у различитим програмима). 

•	У случају да се материјал скенира (са штам-
пане основе), приликом скенирања укључити 
„дескрининг“ филтер, уз поштовање претход-
них упутстава.

•	Потребно је приложити одговарајуће податке 
о извору ликовног прилога (име аутора/фото-
графа).
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