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Уводна реч
Поштовани читаоци,
Пред Вама је нови број Агона. Истрајавамо и даље. Успевамо да
одржимо овај часопис у животу и поред пуно проблема које, ипак,
успевамо да пребродимо. Уосталом, тако је одувек било, па што би
сада било другачије? У овом броју објављујемо текстове који су настали поводом научно-стручног скупа који је ове године одржан на
БЛЦ, а у организацији Бањалука колеџа, Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци и Народног позоришта РС. Тема скупа је
била Куда иде савремени театар- култура и медији. Овде је увршћено
14 радова за које сматрамо да су релевантни и да својим садржајем
одговарају на задату тему. Задовољни смо одзивом и квалитетом
радова, без обзира на то што су прилично хетерогени и у својеврсним
опречним тоновима, што сматрамо великим добитком. Агон је зато и покренут, да омогући различита мишљења и виђења. У другом
делу часописа су два драмска текста. Интересантни су по много чему, али првенствено по томе што носе једну специфичну димензију
једне дуо драме за стара лица и једне изузетне драматизације која
откључава дело Милована Глишића у шест смицалица и једном
магновењу. Сценски врло изазовно.
Уредници и целокупно уредништво честита НПРС почетак 85.
сезоне, с надом да ћемо заједно славити 100!!!!
Уредништво
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Др Зоран Ђерић

ДРАМАТУРГИЈА ТАДЕУША КАНТОРА
Сажетак: За Пољаке, 2015. година је сва у знаку позоришта: 250
година од оснивања Народног позоришта у Варшави и исто толико година од јавног коришћења позоришта, 130 година од рођења
авангардног драмског писца Станислава Игнација Виткјевича
(Stanisław Ignacy Witkiewiecz, 1885-1939), и 100 година од рођења Тадеуша Кантора (Tadeusz Kantor, 1915-1990). Кантор је био сликар,
сценограф, аутор хепенинга, режисер, писац, теоретичар драме, глумац. Ипак, његово стваралаштво не може да обухвати ниједан од
ових конвенционалних назива. С друге стране, тешко је о Кантору
говорити као о типично пољском ствараоцу. Иако је цео живот био
везан за Краков, срастао са пољском традицијом и историјом, излагао је и стварао по целом свету. Припада ствараоцима који су са
разних крајева света почели крајем 40-их да граде уметничке
формације касније препознате као нова или друга авангарда XX века. У његовом стваралаштву могу се пронаћи фасцинације конструктивизмом, надреализмом, затим енформел сликарством, дадаизмом, пре свих Дишамп (Marcel Duchamp), хепенинг, али, како
је приметио Жерар Талабот (Gerard Grassiot Talabot), његово стваралаштво „не може се ограничити ни на једну од познатих тенденција“,
9
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не може се лако додати ни уз једну од одређених и затворених струја,
како је то приметио Јан Клосович (Kłossowicz), јер је отворено за
тражење других, а истовремено чини се потпуно лично и посебно.
Можда је најбоља дефиниција коју је дао Бабле (Denis Bablet): „Кантор је истовремено и конструктивиста и деконструктор, експресиониста и антиекспресиониста, љубитељ Баухауса и противник науке у уметности, надахњује се на изворима симболизма, скроз
натопљен фантастиком, духовни брат Виткјевича и Шулца, а ипак
аутор једиствен и изузетан. Изузетан јер никад се не згрушава, јер
његово дело прераста дела оних које, иако никад не следи, ипак цени. Изузетан, јер спаја сопствене противречности“. Канторово стваралаштво Вјеслав Боровски (Wiesław Borowski) је дефинисао као тотално.
Одлучио сам се за краћи преглед његове драматургије, у значењу
које овај термин има при одређивању правила драмског стварања.
Следећи начела, теоријски јасно истакнута, променљива, али и
примењивана током дуге позоришне праксе овог уметника.
Кључне речи: Тадеуш Кантор, драматургија, авангарда, аутономно позорите, енформел позориште, нулто позориште, позориште
немогућег, театар смрти.
Тадеуш Кантор се родио 1915.
у Вјелопољу (Wielopole), „мало,
типично место на Истоку, са већим
тргом и бедним уличицама. На
тргу је била капела с неким свецем за католичке вернике и бунар, крај кога су се, најчешће при
пуном месецу, приређивале
јеврејске свадбе. На једној страни катедрала, парохија и гробље,
на другој – синагога, тесне јеврејске
уличице и такође гробље, нешто
друкчије. Обе стране су живеле
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у сложној симбиози“ (по причи
самог Кантора).
У једном интервјуу из 1974. године, истакао је: „Васпитавао сам
се фасциниран свим што је било
бунт, револуција и авангарда: кубизам, супрематизам Маљевича,
унизам и часопис Форма, Пајперова
(Tadeuz Peiper) ‹Звротница›,
Мејерхољдов конструктивизам,
Татљин, Александра Екстер (Exter),
ослобођени театар Таирова, Вахтангов, Театар Хабима, Баухаус,

ДРАМАТУРГИЈА ТАДЕУША КАНТОРА

Тријадични балет Оскара Шлемера (Schlemmera) и Карол Фрич
(Frycz), чији сам био ученик, и велики, непоколебљиви Анџеј Пронашко (Pronaszko), са којим сам
имао срећу да блиско (после рата) сарађујем, и велики Леон Шилер (Schiller), и предратно позориште Крикот, и поносне авангардне скулптуре Јаремјанке
(Jaremia nek) и Вићињског
(Wiciński)“.
С једне стране – фасцинација
авангардом, углавном конструктивизмом, а с друге – традицијом
симболизма и романтизма. Често иде у позориште, путује до
Лавова и Варшаве, како би гледао поставке Леона Шилера. Тада настаје и прва његова позоришна режија, марионетска представа Тинтажилеова смрт (Śmierć
Tintagilesa), Метерлинка
(Maeterlinck), у студентском локалу, при краковској Академији
лепих уметности, 1938. године.
Оснива своје прво позориште:
Ефемерно (и механичко) позориштанце лутака ‒ Efemeryczny
(i Mechaniczny) Teatrzyk Lalek.

пу младих људи, углавном студената сликарства, са радикалним
погледима, да се окупе око Кантора и његовог „подземног театра“. Прва драма која је изведена
у том позоришту био је Коктоов
Орфеј (J. Cocteau). Затим Баладина Словацког и Одисејев повратак Виспјањског. Представе
су биле у приватним становима.
Време окупације је такође време
студирања авангарде – од конструктивизма до експресионизма и футуризма, књижевности –
од симболизма (Метерлинк,
Виспјањски), до Кафке (Franz
Kafka), Гомбровича (Witold
Gombrowicz), Шулца (Bruno Schulz)
и Виткјевича. Виткјевич, Шулц и
Гомбрович (поред Дишампа), то
су ствараоци на које се Кантор
најчешће позива.
Непосредно после Другог светског рата, Кантор започиње израду позоришног декора. Углавном у Кракову. Кратко га је као
сценографа ангажовао у свом позоришту у Лођу Леон Шилер (Leon
Schiller).

Године 1947. први пут путује
Убрзо је избио Други светски у Париз. Сусреће се са надреализрат, па је уметнички живот био мом, са негеометријском
забрањен. То није спречило гру- апстракцијом. Фасциниран је
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унутрашњом структуром мате
рије („пресеком метала, ћелијама,
генима, молекулима“). Привлачи
га „разарање свих антропоморфних норми“. Одбија да слика по
налогу соцреализма, тако да губи место на Академији лепих
уметности. Повлачи се из јавног
уметничког живота. Наступа период „подземног“ сликарства, затвореног стваралаштва, одсеченог од оног што се на свету дешава. Тек 1955. године враћа се нормалан поглед на уметност и Кантор излаже слике из краковског
периода од 1949. до 1955. године.
После тога окреће се енформелу.
У том периоду је интензивно радио као сценограф, углавном за
краковска позоришта.

то је оно позориште које није апарат за репродуковање, тј. сценско интерпретирање књиже
вности, већ оно које поседује своју
независну стварност. Произилазећи
из идеја окарактерисаних као Велика позоришна реформа, тежи
супротстављању „књижевном“
театру – „независним“ театром,
кога сматра самосталном позоришном облашћу, истовремено
скрећући пажњу и на све друге
потребе публике „изван текста“.
Не одбацује до краја текст (драму), већ уводи равноправност
међу ауторе: текста и његове
инсценације. Залаже се за самосталност, у односу на књижевност,
за позоришне посебности, тражи „чистоту“ и типичност теа„Аутономно позориште – ин- тра.
дивидуално позориште“ (Teatr
Основни термин у Канторовој
autonimiczny – teatr indywidualny), позоришној теорији је појам мепојмови су, постулати и практич- ста. Тражење „позоришног мени резултати, које спадају у оно ста“, изван позоришне зграде, с
што би се могло назвати позо- једне стране изражава његову раришном естетиком Тадеуша Кан- зочараност позориштем као уметтора. Није реч о затвореном и ничком институцијом, а, с друге
довршеном систему, већ о нече- стране „ПОЗОРИШТЕ (драма,
му што стално подлеже представа) којем можемо да
модификовању, допунама.
ВЕРУЈЕМО, може да постане једно
Сам појам позоришта, ауто- у МЕСТУ, које није искључиво за
номно позориште, по Кантору, њега резервисано“. Ново место,
12
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у коме треба да се одвија представа, није могло да буде конвенционално, неутрално и апстрактно. Ваљало га је тражити у самој
стварности. Тај простор који је
намењен аутономном позоришту, Кантор је називао „реалним
местом“. Зато за своје представе
није ни конструисао нити адаптирао ниједну зграду. Постављао
их је на разним местима, тамо где
је хтео, или тамо где је то могао
да уради. Одатле потиче и неформални, у практичном смислу, статус његовог позоришта које је назвао Крикот 2 (Cricot 2). Годинама није било регистровано као
институција, тј. повезано са неком зградом. Иако је постојала
од 1976. године Крикотека је
галерија, архив, „канцеларија“, а
не „позориште“. Кантор је, пре
свега, спроводио сопствени систем појмова и термина.

ге, он је се прихвата, непрестано
свестан своје властите судбине и
сопствене ситуације. У одређеним
моментима на природан начин
‘ангажује’ се у својој улози потпуно, да би је, кад мисли да је то
прикладно, одбацио и помешао
се са оном увек присутном, слободно текућом сценском материјом.
Та зона слободне глуме мора да
буде дубоко људска“.
С тим у вези је и пракса коју
је упражњавао од давног, првог
Крикот и „Подземног позоришта“, наставио са Крикот 2 ‒ извођачи
његових позоришних пројеката
који нису били професионални
глумци. У Крикоту 2 играли су,
понекад врло важни, познати сликари, вајари, критичари, као и
људи без одређеног занимања и
школовања. „Може се ту говорити о сусретању великих индивидуалиста, који су својом психофизичком ауром могли да нађу
својим улогама, па и целој представи валере који не могу да се
постигну са професионалним
глумцима“ (Клосовски).

Узећемо за пример два појма:
„глумац“ и „предмет“. Према Кантору, „глумац не обликује своју
улогу, не ствара ликове, не следи
их, он је, пре свега, оно што јесте,
глумац, са целом том фасцинантСамо поимање „предмета“ поном сфером сопствених тиче од идеје Марсела Дишампа:
предиспозиција и судбина. Није ready-made супротстављен „уме
верна копија и репродукција уло- тничком предмету“. Истовреме13
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но користи и надреалистички
термин objet trouvé, коме даје
одређену намену. Од самог почетка одбацио је традиционално
поимање и функцију декорације
и реквизите. „Готови“ и „прона
ђени“ предмети замењују код њега
оне који су прављени за извођење,
које он назива „фалшивим“, а служе „фикцији“ пластичних елемената традиционалног позоришта.
С једне стране, Кантор означава тенденције коришћења предмета као „оруђа за игру“, а с друге – види у предмету активног
чиниоца, у одређеном смислу независног. Зато у свакој представи постоји најмање један „главни предмет“ или пре специјално
конструисана „машина“, чије
функционисање представља
квинтесенцију опште идеје целе
представе (Анеантизацијна машина у Лудаку и опатици, Хватаљка
за пацове у Љупким страшилима, Механичка љуљашка у Мртвом
разреду, Кревети смрти у
Вјелопољу).
Подједнако глумац у костиму,
као и сви предмети су део „сценске форме“ – позоришне компо
зиције, јединствене по каракте14

ру – али унутар пуне супротности и напетости. Ту је и најва
жнија опозиција у целом систему Канторове позоришне естетике – супротстављање „уметности“ и „живота“, креације и
материје, свесног деловања и
случајности, „представе“ и „дога
ђаја“. Два главна термина у његовој
теорији која обележавају ове супротности су „илузија“ и „реалност“. Широко поимање термина „илузија“, уз још једно, „фикција“,
за Кантора су обележје уметничког дела у традиционалном смислу. „Реалност“ је, за њега, скуп
„готових предмета“, који потичу
из стварности, које није израдио
уметник, тек су „пронађене“ или
изабране. Стварање је спровођење
избора. Блиско је то поимању „антиуметности“.
Повремено се код Кантора наилази на појам „реалности најнижег
ранга“. Равноправно са њим уводи појам „енформел позоришта“.
Додаје до речи позориште придев енформел, који је нераскидиво повезан са његовим сликарством: од половине 50-их, користи енформел, који је заснован на
„првотној“ материји, ослањајући
се на спонтан гест, а не на компози
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цију. „Енформел позориште“ је,
према Кантору, покушај „обгрља
вања позоришног терена концеп
цијом, која је прожела сва моја
ранија делања аутоматски,
потичући из признања случајно
сти, процеса деструкције, спонтаног покрета и стихије материје“.
Глумац постаје „згњечен“, лишен
„индивидуалности и достојанства“,
„помешан с мртвим предметима“ – поистовећен с њима, постаје
заједно са њима „беспредметна
материја“.

нултог степена кроз редукцију,
или, како је говорио Кантор,
„анеантизацију“. Тај процес дешава се у сфери психе. То су
осећања и емоционална психичка стања (љубав, страх, јунаштво,
трпљење, итд.).

„Нулти театар“ представља
следећу етапу делатности Крикота 2 (1962-1964), а повезан је са
представом заснованом на
Виткјевичевој драми Лудак и опатица (Wariat i zakonnica, 1963).
Произилази из идеје о аутономности позоришта. Она означава
целину, у погледу органске сложености, када се тежи постизање
највишег степена интеграције
свих елемената. Тај степен Кантор назива „нултим“. Достигнуће

1965. године, после једног боравка у Америци. По тој теорији треба елиминисати сваку илустративност текста на сцени.
Ослобађање реалности, стварног
делања, реалних предмета...

У једном од есеја о „Нултом
позоришту“, Кантор се пита да
ли је могуће стање „не-играња“.
Све то је у одбрану предмета и
реалности – против „илузије“, а
истовремено у циљу достизања
идеала аутономије позоришта.
„Енформел позориште“ озна- Редукција до нуле. Долазак до
чава другу етапу у деловању Кри- границе.
кота 2 (1960-1962) и везује се са
Догађај, или happening, то је
представом заснованом на нешто што Кантор почиње да
Виткјевичевој драми У малом упражњава, а већ према својим
дворцу (W małym dworku, 1961). теоријских претпоставкама, од

Хепенинг је настао у свери музике (Cage), касније су га
упражњавали ликовни уметници (Kaprow, Oldenburg, Grooms),
врло ретко уметници повезани
са позориштем. Кантор је један
од ретких који указује на театрал15
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ну провенијенцију својих хепенинга. До 1969. године направио
је много таквих хепенинга.
Говорећи о осам својих хепенинг
инсценација, на Бледу, 1969. године, које су се дешавале (поред
осталих места) на железничкој
станици, у казину и високо у планинама, Кантор је поново указао
на проблем места, тј. да је већ сам
избор места смештање у сам центар дешавања.
Следећа етапа Крикота 2, то је
„Позориште немогућег“ (19711972). „Немогућност“ то је она иста идеја стварања представе у целости ослобођене „илузије“ или
фикције. У Канторовој позоришној
теорији нашле су се идеје
деструкције, које је преузео од
Виткјевича, који је тежио стварању
„апстрактне“ позоришне
композиције.
Мртав разред (Umarła klasa,
1975) и Вјелопоље, Вјелопоље
(Wielopole, Wielopole, 1980),
представљају нову фазу, тзв. позориште смрти. „Театар смрти
представља раскид са претходним етапама“, пише Денис Бабле.
Из деструкције у конструкцију
ганућа – „театар ганућа“. Ту су
још две представе – Нека неста16

ну глумци (Niech sczezną artyści,
1985) и Никад се више нећу вратити (Nigdy już nie powrócę, 1988).
Последње представе означио
је као cricotages. У програму за
представу Где су некадашњи снегови (Gdzie są niegdysiejsze śniegi,
1979), објаснио је тај термин:
„Cricotage је врста делања, које
проистиче из искуства Театра
Крикот 2 и из метода глумачке
игре коју је тај театар открио и
практиковао“. Назив Cricotage
употребио је први пут за назив
свог хепенинга из 1965. године.
Реч је о својеврсним представамапредавањима које су настајале у
Милану, Каселу, Хелсинкију, Шарлевилу, током сусрета са младим
позоришним људима. У одређеном
степену, њихов изглед зависио је
од предлога ученика. У Венчању
(Un matrimonio / Ślub, 1986) ученици су измислили фабулу. Машина љубави и смрти (Macchina
dell›amore e della morte / Maszyna
miłości i śmierci, 1987) је потпуно
ауторско дело уметника. У осталим представама Врло кратка
лекција (Une très court leçon /
Bardzo krótka lekcja, 1988) и Тиха ноћ (Ô douce nouit / Cicha noc,
1990) ученици су били аутори ли-
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кова и неких сцена. Те представе су излазиле пред јавност као
ефекти рада Тадеуша Кантора са
ученицима, као финале његових
позоришних лекција.
Конститутивна основа Канторових представа, она која одређује
карактер представљеног у њима
света, то је „реалност најнижег
ранга“, а уз њу семантички или
„књижевни“ аспект њихових
структура. У тренутку када говоримо о представ љању
(„понављању“) или такође креирању
некакве стварности, имамо посла са делом које поседује сопствену семантику, са јасно
одређеним распоредом знакова,
упутстава, а не више апстрактну
композицију. Појављује се, значи, сложени проблем Канторовог односа према књижевности.

са њима, дошао је до представе
на „два колосека“, која се базирала на две линије или колосека:
линије текста (која је била
ослобођена „фабуларне фактуре“) и линије која је требало да
представља „аутономну, сценску
акцију“. Практично, то је изгледало овако: Кантор је из књижевног
текста преузимао одређене мотиве, фрагменте и сцене, неке факуларне потке, исказе или само
издвојене реченице. Није то радио, наравно, на принципу
случајности, већ према сопственог семантичкој композицији
представе. То је настојање да се
у позоришту створи квазикњи
жевна композиција, или барем
нешто аналогно књижевном (драмском) делу, што ће поседовати
сопствену семантику, систем знакова и узрочност односа. Касније,
у представама тзв. једног колосека, стварност је представљена као
лична креација, а та „реалност
нижег ранга“ није ништа друго
до књижевни аспект Канторовог
позоришта, пример семантичке
уметности.

Може се уочити неколико основних аспеката, који су повезани са одређеним практичним поступцима. Пре свега, заснивајући
аутономичност позоришта, избегавао је извођење драме. Потом, не одустајући од књижевности,
третирао ју је као саставни део
Кантор је био противник трапредставе – један од „предмета“.
„Користећи“ драмске текстове диционалног поимања драмских
Виткјевича, или поигравајући се дела. Залагао се за замену „про17
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дукта“ самом креацијом. Рачуна
се не дело, него процес његовог
стварања. Притом, то није „отворена форма“, јер се заснива на
унутрашњем реду, према сопственим теоријским поставкама, али
то није никаква „пропозиција“,
тек дело које је предодређено за
извођење (понављање). Позоришно дело је разноврсна збирка, равноправних елемената: „Текст, глумац, гледалац, предмет – све има
равноправно значење“. Позоришно дело идентификује се, пре свега, као игра: игра која се одвија
унутар представе, између његових
чинилаца; игра са примаоцима,
односно поигравање са њиховим
осећањима; игра глумца са својим
делом и са оним који то гледају.
У том смислу, представа, кад се
изводи, увек има карактер про-

цеса. Зато је свако извођење представе у одређеном смислу
„доживљај“ – и за примаоце, и за
извођаче, и за самог аутора.
Позоришна делатност Тадеуша Кантора обухвата пола века.
Зато је немогуће описати је на
одговарајући начин. Ваљало би
бити „живи сведок“ њихових
извођења, потом располагати
одговарајућом документацијом.
Олакшавајућа је околност да је
сâм Кантор оставио записе (ауторске партитуре) о скоро свим
својим представама. У њима су
садржани не само коментари и
сугестије, већ и нешто што има
самостални живот као књижевни
текст. Управо на тим текстовима
је заснован и овај преглед
најважнијих обележја Канторове драматургије.
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ОД ДРАМЕ КА ТЕКСТУ ПРЕДСТАВЕ
– ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА УЛОГУ ДРАМСКОГ
ТЕКСТА И ПОКУШАЈ САГЛЕДАВАЊА МОГУЋИХ
ПРАВАЦА АЛТЕРНАТИВНИХ ПОЗОРИШНИХ
ФОРМИ
Апстракт: Полазећи од Девињоове тврдње да је позориште
уметност чији се корени налазе у друштвеном животу, сва померања
и промене у друштвеном окружењу (политичком, економском,
социјалном, техничко-технолошком) рефлектују се и на позориште.
За разлику од извођачких пракси Истока, западно позориште од
античког периода, систематизованог у Аристотелово теоријско дело
О песничкој уметности или Поетика (око 330. године п.н.е.), одређено
је доминацијом драмског текста. На преласку 20. у 21. век, западна
култура доживљава преиспитивање доминације језика, јер је створена
једна потпуно нова врста писмености – интернет која нас је увела
у интерактивно поље дигиталне ере. Савремени теоретичари управо
покушавају да нагласе нелитерарне аспекте драматургије, a овај рад
ће покушати да дâ историјски преглед досадашњих театарских
пракси и наговештај онога што би могло да се деси у 21. веку, из
перспективе средине друге деценије. Сагледавања перспектива
21
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алтернативних форми позоришног израза у 21. столећу биће базирана
на књигама New Dramaturgy – International Perspectives on Theory and
Practice (2014) коју су уредиле Katalin Trencsény i Bernadette Cochrane,
Theatre-Making in the 21st Century (2013) Душке Радосављевић.
Кључне речи: драма, драматургија, текст представе, нова
драматургија, алтернативне позоришне форме.
Полазећи од Девињоове тврдње
да је позориште уметност чији се
корени налазе у друштвеном животу, сва померања и промене у
друштвеном окружењу (политичком, економском, социјалном,
техничко-технолошком) рефлектују
се и на позориште. За разлику од
извођачких пракси Истока, западно позориште од античког периода, систематизованог у Аристотелово теоријско дело О
песничкој уметности или Поетика (око 330.године п.н.е.), одређено
је доминацијом драмског текста.
Аристотел је објединио теоријске
претпоставке, у намери да својим
ученицима приближи класифи
кацију дела из прошлости. Дела
која Аристотел наводи у Поетици цео један век су далеко од
историјске реалности у којој су
настала и играна. Цар Едип, кога Аристотел види као најлепшу
од свих трагедија, те године када је изведен (око 429. п.н.е.) није
однео победу на Великим Диони
22

зијама (Дипон: 20). Дакле, текст
Софоклове трагедије, најсаврше
није трагедије античког грчког
периода, написан је највише у
складу са правилима која је, читав век касније, Аристотел успаставио, а италијански хуманисти
из XVI века сматрали да их изводе из Аристотелове Поетике.
Сама реч поетика упућује на
технику писања позоришног комада или епа, а ова књига је темељ
сваког размишљања и проучавања
књижевности у Европи. Аристотелова текстуална анализа грчких
трагедија, постала је синоним
драмске књижевн ости и
проучавања позоришта и њиме
суверено владала вековима, многи истичу науштрб „сценског апарата“ и „музичке композиције“,
као два нелитерарна елемента.
На више места Аристотелова Поетика наводи дистинкцију између
„трагедије по себи и трагедије с
обзиром на јавно извођење“
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наводећи да „Трагедија постиже
свој задатак и без миметичких
покрета [...]јер већ и само читање
показује каква је она.“ (Аристотел: 108) Аристотел о томе нарочито говори у VI поглављу у коме наводи дефиницију трагедије
и њене квалитативне делове и поредак делова према вредности.
Саставни делови трагедије по
Аристотелу (прича, карактери,
говор /дикција, мисли, сценски
апарат и музичка композиција)
имају и јасан хијерархијски поредак на челу кога се налази ПРИЧА – „оно што је основа и, у исти
мах, душа трагедије“.
Аристотел надаље закључује:
„Трагедија врши утицај и без
јавног приказивања и без глумца; осим тога, за приређивање
сценерије више важи уметност
режисерска него песничка“ (Аристотел: 68).
Тако да, од свега реченог, нема сумње да је реч о драми као
језичком уметничком делу, које
најпотпуније може да изрази своју
природу у позоришту.
Поетика није имала утицај на
античке и средњевековне позоришне изведбе, а њен утицај на

европско позориште пратимо откад је у Скалигеријевом преводу
1561. године започела свој утицај
на позоришну праксу. У
провокативној књизи Аристотел
или вампир западног позоришта Флоренс Дипон, професорка
на Универзитету Париз 7 − Дени
Дидро, бави се деконструкцијом
Аристотелове Поетике. У свом
истраживању, указује на погрешно схваћену и касније погрешно
тумачену улогу атинске трагедије
у атинском полису, што се одразило на историју западноевропског позоришта, преносећи тежиште са лудичког концепта театра на интелектуалну парадигму. Она, у даљној историји, уочава три аристотеловске револуције.
Дипонова прву аристотеловску
револуцију препознаје у покрету филозофа доба просветитељства,
дакле средином XVIII века, када
се увећава улога писца и важност
текста у односу на позоришну
представу и игру. Важни датуми
који су допринели тој тези су:
„1737, у Лајпцигу, Арлекин је свечано протеран са позоришне сцене; 1750, Голдони пише и даје да
се извде Il Teatro comico, где саопштава своју жељу да раскине
са традицијом комедије dell’arte
23
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и обећава позориште, писано и
литерарно, чији су ликови карктери преузети из италијанског
друштва; 1757, Дидро објављује
Разоговоре о Ванбрачном сину,
манифест за позориште реалистичке илузије; у Француској
комедији са сцене су уклоњене
клупе на којима је седело племство.“ (Дипон: 52)
Друга аристотеловска револу
ција одиграла се на самом крају
XIX века настанком режије. Дипонова закључује да је након победе писца и текста у првој
аристотеловској револуцији, у
другој фази (револуцији) режисер постао неприкосновени владар сцене. Наиме, поклањањем
пажње гесту, простору, осветље
њу, сценографији, телу глумца,
редитељски поступак дефинисан
је као „постављање текста“. И док
се Дипонова залаже за позориште живог спектакла, позориште
је заправо и даље постављање литерарних дела на сцену. У XX веку много редитеља је водило борбу против театралности у име
представе, али Дипон закључује
да, осим нових естетика које
раскидају са претходном, „свако
напада традицију игре и враћа
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текст у средиште представе“ (Дипон: 75), наводећи то као тенденцију
која преоваладава. Трећа аристотеловска револуција је Брехтова
револуција, наводи Дипон,
образлажући да је увођењем појма
Verfremdung, Брехт „литераризовао позориште“ стварајући од гледаоца читаоца.
Полазећи од племените идеје
„да се гледалац више не досађује
у позоришту“, Дипонова аналитичким приступом историјским
епохама у развоју западног позоришта проблематизује појам митоса (muthos) и његове улоге у модерном размишљању о позоришту, полазећи од идеје театра који
се темељи на игри и риталу.
За увођење појма драматургије
заслужан је немачки песник и
критичар Готхолд Ефраим Лесинг у свом делу Хамбуршка
драматургија, у коме појам
драматургије истовремено усмерава и ка подручју књижевне науке и теорије, али и ка сценској
делатности и њеном критичком
разматрању. Реализовање драмског текста на позорници − контекст позоришне представе постаје
исто тако битан као и литерарна
димензија дела. Стотину и чети-
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ри Лесингова писма написана у
периоду од 1. маја 1767. до 19. априла 1768. године, окупљена под
заједничким називом Хамбуршка драматургија, уобличили су
појам драматургија и оставили
га у општој употреби. Предмет
драматургије осим драмског текста, који је у њеном средишту,
јесте и контекст позоришне представе
Феноменолошке карактеристике драмског текста које је први
евидентирао Роман Ингарден у
оквирима своје феноменолошке
естетике крајем тридесетих година 20. века. Његове формулације
су преузете као исходиште сваке
формалне и теоријске мисли о
драми као језичком /позоришном уметничком делу, а сви драмски текстови од оних најстаријих
сачуваних фрагмената па све до
савремених текстова могу се
сврстати у два најтекстуална скупа: дијалог или драмски дискурс
и дидаскалије или сценске/
редитељске напомене. Припадајy
ћи истовремено и језичкој и
позоришној уметности, драма
као гранични случај (Das literarrische
Kunstwerk: 343), драмски текст
већ у својој основи садржава по-

зоришну матрицу. Дихотомија
између вербалне и театралне компоненте je симбиоза писма и говора унутар истог текста. Управо ту лежи „иманентна театралност драмског текста.“
Окретање од драмског текста
ка сценском извођењу, и стављање
представе у фокус театролошких
истраживања у двадесетом столећу,
у западној култури, усаглашено
је увођењем студија културе и
реинтерпретацијом улоге језика
(говора, писма). Изграђен на
темељима јудео-хришћанске и хеленистичке културе, западни културни идентитет језику даје божанску, метафизичку природу, а
реч се налази на самом почетку
стварања: „У почетку бјеше ријеч,
и ријеч бјеше у Бога, и Бог бјеше
ријеч./ Она бјеше у почетку у Бога./ Све је кроз њу постало, и без
ње ништа није постало што је постало. У њој бјеше живот, и живот бјеше видјело људима.“ (Нови завјет Господа нашег Исуса
Христа, Свето јеванђеље по Јовану,
гл. 1), а према Старом завјету Адамов први задатак био је да дâ имена биљкама и животињама – да
именује и дâ смисао именовањем.
Хеленска култура, утемељена на
25
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фонетском писму, које је једна од
основних разлика Истока и Запада, такође је усмерена на језик.
Аристотелова Поетика управо
наглашава важност текста трагедије
и у анализи текста античкe драмске поезије налазимо објашњења
катарзе, емоција страха и ужаса
изазваних причом. Већ тада текст
се раздваја од сценског извођења,
тако да је у Поетици спектакл позоришне представе подређен тексту, а гледалац замењен читаоцем трагедија. У вековима који
су уследили након Аристотеловог, дело се тумачило на различите начине и увек било окосница свих истраживања. У западном културном кругу, образованост се увек изједначавала са
књигом, језиком и писменошћу.
Знање и мудрост су повезани са
књигом и тумачењем текста. Још
дубљу усредсређеност на текст
Западу је донела реформација и
Лутерово начело да је Свето писмо довољно. Реформација ће допринети развоју херменеутике,
која има корене у интерпретацији
Библије у Европи по постулатима протестантизма, што ће постати једна од примарних карактеристика германске културе. Хегел, па касније и Фројд, користе
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књижевне моделе за тумачење
целе културе, користећи књиже
вна дела као претпоставку садржаја
великих идеја и порука. То је један
од разлога што се позориште идентификовало са драмском
књижевношћу, а сегмент представе и извођења потиснут је у
други план.
Запад ће у двадесетом столећу
довести у питање вишевековни
логоцентризам (термин је први
пут употребио Жак Дерида у
књизи О граматологији, 1967).
Средишња критика логоцентризма је Деридина теорија
деконструкције, која је прожела
многе филозофске и културолошке приступе. Термини начитаност, писменост, елокветност (речитост), који су готове две хиљаде
година подразумевали образованост и били одраз културе, полако су истиснути и немају тако
привилеговано место. По аналогији,
у савременом позоришту драмски текст је потиснут, а драмска
књижевност у савременом
изучавању позоришта. У театролошком смислу осветљавање
појмова гледања у самом корену
речи театар (theathron – место с
погледом; theatris – онај који гле-
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да, гледалац), блиска је савременом добу и новим технологијама
који у центар стављају визуелни
аспект нових медија. Наиме, западна култура на преласку 20. у
21. век доживљава преиспитивање
доминације језика, јер је створена једна потпуно нова врста писмености – интернет која нас је
увела у интерактивно поље дигиталне ере. Интернет је трансформисао начин комуникације
и културу знања. Нови медији,
али и нови модели образовања
су све више нелинеарни и интерактивни, а за разлику од традиционалног текста хипертекст подразумева мрежу текстуалних порука које се могу читати у било
ком смеру и било којим редоследом. Свакако да позориште не
може остати на маргини тих процеса промена. Савремени теоретичари управо покушавају да нагласе нелитерарне аспекте
драматургије.
У књизи New Dragaturgy-Inter
national Perspectives on Theory and
Practice, користи се појам нове
драматургије, који је увела Маријан
ван Керкофен (Marianne Van
Kerkhoven) деведесетих година
20. века, покушавајући да опише

театар који је одговарао на парадигму другачијег од традиционалног, значајно се одражавајући
на драматургију комада. Појам
нове драматургије односи се на
методе у настајању: мишљења,
значења, форме и структуре комада које израстају или настају
током радног процеса. У књизи
је обједињена колекција есеја,
студија случаја, интервјуа научника и стручњака практичара из
Европе, Аустралије, Канаде, Израела, Новог Зеланда и Америке
− нудећи један глобални поглед
на савремено промишљање
драматургије и драматуршке
праксе.
Сâм појам нова драматургије
је веома обмањив, али и једно
ставан у свом опису. Он, у принципу, представља линију
разграничења између старе традиционалне драматургије и
наговешатавa промене. Збирна
именица која нема намеру да замени традиционалну драматур
гију, него је инкорпорира у ширу парадигму. Природа промена
још није у потпуности дефинисана, али на сцени је трансфор
мација театра и нашег односа према позорници. Дакле, без наме27
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ре да било који од погледа и
промишљања изнесених у књизи
буде доминантан и фаворизован,
нити у намери да сви прилози буду систематизовани, а из њих извучена синтеза и јединствен опис
нове драматургије.
Ханс Тис Леман (Hans-Thies
Lehmann) тај феномен је назвао
постдрамским театром, иако је
тај појам сам по себи дискутабилан, и покушава дати одговоре
на сценску праксу од 1970-их година. Делећи склоност ка
ауторефлексији, попут осталих
уметности постмодерне, позориште проблематизује свој статус привидне реалности. Леман
истиче да су драмски текст и позориште две различите и одвојене
димензије. Постдрамско позориште, по Леману, не искључује
драмски текст, већ му приступа
као материјалу сценског
обликовања, једном од елемената представе, а не његовом сувереном владару. Леман искључиво
говори о позоришту друге половине двадесетог века, чије корене проналази у модернистичким
покретима, а да притом потпуно
прескаче историју драме до 19.
века. Међу првима Брехт је по28

четком 20. века повео полемику
против драмског позоришта,
супротстављајући му епско, такође
Аристотелов појам, али полемика није успела да оспори класичну драматургију. Прича/фабула
је остала алфа и омега позоришта. Леман проговара, у другом делу књиге и о театролошким
појмовима текста, простора, времена, тела и медија. Тако се време, које заједнички деле глумци
и гледаоци, може само искусити.
Време представља отворену процесуалност која нема почетак,
средину и крај. За Лемана је позорница неки други свет са сопственим или чак никаквим временом. У погледу тела, Леман говори о постдрамском телу и његовој
присутности на сцени, за разлику од глумца ранијих периода
који су тело доживљавали као инструмент и градили лик. Ново
позориште укључује много више
приказивачког, него традиционално позориште. У њему не долази само до деконструкције драмског текста, већ и деконструкције
представе која укључује плес, музику и извођачке уметности. На
тај начин постдрамско позориште настоји да изнесе стање душе,
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а не фабуле у својеврсном опису Making, од суштинског је значаја,
слике.
јер Радосављевићева предлаже
Добар број савремене продук овај појам као нови терминолошције није базиран на тексту, и че- ки речник за разговоре о савресто приликом позива редитеља меном театру, стављајући све
нема драмског текста, нема ко- заједно под један именитељ. Замада. Ту се отвара простор за не- снована на оригиналним
драмски текст (прозу, различите истраживањима, књига је иноврсте материјала, од филозоф- вативна јер на једном месту доских и научних есеја до разглед- носи театар заснован на тексту и
ница, од поезије до чланака из онај заснован на перформансу,
новина или историјских докуме- нуди разматрања са освртом на
ната); писање настаје у процесу различите културе (европске и
развоја и тимског рада у групи, англо-америчке). То су суптилили писаног од једне особе, за ин- ни и комплексни приступи разтердисциплинарност која личитим моделима савремених
обједињује различите изразе – од пракси, који приказују како
видеа, плеса, музике, циркуса, то- поједине праксе еволуирају у разна, звука, дизајна светла, које за- личитим подручјима и традицијама.
право из темеља трансформишу У погледу текста, ауторка тврди
репрезентацију позоришног чи- да су осмишљавање и креација
писца постали историјска
на.
категорија, а да су драмски писИстражујући моделе аутор- ци у 21. столећу сроднији компоства у савременом театру Душка зиторима музике, те да су савреРадосављевић у својој књизи мени режисери коначно почели
Theatre-Making: Interplay Between да разумеју Брехта. Драмско писање
Text and Performance in the 21st није нужно замишљено као књи
Century, трага и настоји да жевна активност, него и као попревазиђе наслеђе бинарних об- крет, дизајн и музика. У 21. столећу
расца двадесетог столећа, попут: текст представе је заправо радије
текст−представа, Исток−Запад, један нестабилан ентитет, отвопозориште−перформанс. Сама рене структуре и зависан од утицаја
интервенција у наслову Theatre- публике.
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Управо савремени позоришни уметници доводе у питање
наслеђе театарских конвенција с
краја 19. и 20. века попут конвен
ције „четвртог зида“ и захвалности пасивне публике, те појма позоришне критике, која доноси
естетски суд између текста и представе. Савремени креатори театра активно укључују публику у
живи процес стварања позоришне представе. Наиме, позориште
у будућности, не само да ће разбити имагинарни „четврти зид“,
него вреоватно и остала три зида. Публика ће се вероватно сматрати делом представе, активно
укљученом у сам процес представе, као део глумачке поделе.
Јединствено искуство позоришта неће моћи бити замењено ничим виђеним на екрану, 3Д-у, или
неким интерактивним моделима интернета. Позоришне представе окупљају публику и омогућу
да се емотивно повежемо са мноштвом непознатих људи који те вечери гледају представу. Живи
људи делују једни на друге, са сцене и у гледалишту, што је посебан облик комуникац ије и
повезивања. А судећи по
истраживањима из области психолошких наука, повезивање је
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на позитивном регистру и чини
урођено оснаживање, да се „сви
осећају добро“.
Позориште се засигурно преживети и у будућности, без обзира на сва техничко-технолошка искушења. Једино питање које
се намеће је питање форме у којој
ће опстати. Глад за „живим
причањем прича“, дељење искуства глумаца и публике, заједица
коју чине у току двосмерне размене информација између позорнице и гледалишта, активно учешће
и пасивно гледање представе, свакако су компаративна предност
позоришта над другим конкурентским медијима.
И да закључимо, из перспективе Балкана петнаесте године
21. века. Веома је незахвално предвидети правце у којима ће се кретати савремени театар и улогу
традиционалног театра, имајући
у виду вртоглави развој технике
и технологије, друштвене промене, политичко и економско
окружење. Двадесети век, па и
21. је од ранијих векова добио у
наслеђе реалистичку драмску
форму. Настављачи реалистичке традиције, сигурно ће наћи
свој простор и у 21. веку. Уколи-

ОД ДРАМЕ КА ТЕКСТУ ПРЕДСТАВЕ

ко се осврнемо на велики број нових драмских праваца у 20. веку,
и веома мали број следбеника тих
праваца, те чињеницу коју је
Селенић изнео у својој књизи
Драмски правци 20. века „да ништа тако брзо не застарева као авангарда, и ништа не настаје тако
брзо као нова авангарда“, ово је

покушај приказа привременог
стања и мали инвентар онога што
је било и што се тренутно дешава. Остаје нам да видимо шта ће
преживети време. Јер како наводи Патрис Павис „историја уметности, није одређена идејама, већ
формом у коју су оваплоћене
идеје“.
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Dramaturgy. London-New York. Bloomsbury.

FROM DRAMA TO THE PLAYTEXT – A HISTORICAL
REFLECTION ON THE ROLE OF DRAMATIC TEXTS
AND AN ATTEMPT TO EXAMINE POSSIBLE
DIRECTIONS OF ALTERNATIVE THEATRICAL FORMS
Summary: Starting from Duvignaud’s claim that theatre is an art
whose roots are found in the social life, all shifts and changes in the social
environment (political, economic, social, technical-technological) are
reflected onto the theatre. In contrast to the performing practices of the
East, Western theatre from the classical antiquity period, systematized
in Aristotle’s Theory of Poetry(circa 330 BCE), is defined by a dominance
of dramatic text. At the turn from the 20th to the 21st century, western
culture is experiencing a re-examination of language dominance, where
a new kind of literacy has been created – the Internet, which has introduced
us to an interactive field of a digital era. Contemporary theorists are
trying to emphasize the non-literary aspects of dramaturgy, and this
paper will attempt to offer a historical overview of theatrical practices
up to the present and suggest what could happen in the 21st century, from
the middle of the second decade’s perspective. Examining perspectives
of alternative forms of theatrical expressions in the 21st century will be
based on books New Dramaturgy – International Perspectives on Theory
and Practice (2014) by KatalinTrencsényi and Bernadette Cochrane,
Theatre-Making in the 21st Century (2013) by DuškaRadosavljević.

32

UDK 792.075:005.511
DOI 10.7251/AGON0615033M

Миливоје Млађеновић

УПРАВНИК ИЛИ МЕФИСТО НАШЕГ ПОЗОРИШТА
Сажетак: У раду се разматра функција управника у позоришном систему Србије. Полазиште је оцена да се управничка стратегија
у српском театру креће од романтизиране визије интуитивног позоришног генија и савремене менаџерске концепције управљања
која подразумева строгост уређеног позоришног система. Надаље
се у раду фигура управника позоришта, која је увек на ветрометини унутрашњих и спољашњих удара, посматра из перспективе
српског глумца двадесетог века као најизразитијег репрезента
унутрашње опреке делатности управника, али и најефикаснији коректор његовор рада. На метафоричком плану, релација глумац ‒
управник посматра као однос Фауста и Мефиста. На крају рада дат
је кратак преглед добитника награде „Никола Петровић“ која се
додељује најбољем позоришном менаџеру, јединственог признања
којим се вреднује комплексни ангажман управника позоришта.
кључне речи: управник, глумац, позориште, стратегија управљања.
На основу којих параметара обављање управничког посла?
се утврђује ваљано, успешно Све зависи из које се позиције са33
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гледава његово деловање, потези, поимање феномена позоришне уметности и његове институционалне организације. Тај поглед на управнички ангажман
може бити спољашњи (екстериорни) и унутрашњи (интериорни). Споља ће његове потезе мерити, описивати и анализирати,
оснивачи или власници и јавност
(медији, критика) а изнутра ствараоци (глумци, редитељи, уметнички сарадници) технички делатници и админстрација. И свака од ових већих и мањих групација
имаће другачији став, оцену, јер
су и њихови интереси разнородни. Отуд проклетство и комплексност управљачке улоге у театру.
Сви мудраци менаџерског смера
ликоваће: то је за то што у нас нема управљачке стратегије, позоришног система. И, наравно,
највећим делом, биће у праву:
сваки систем, а позоришни нарочито, подразумева уређеност
свих елемената који га чине,
одређену стандардизацију,
хармонију, синхронизацију, поуздано познавање позоришног
механизма, без обзира на то да
ли театар води лаик или геније.
„Ideja devetnaestog i prve polovice
dvadesetoga stoljeća da će istaknuti
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pojedinci, neka posebno zvučna
imena sama po sebi biti rješenje za
ustanovu i sustav, osim što je posve
zastarjela, provjereno je neučinkovita.”
(Lukić, 2014: 69).
Зато су заступници менаџер
ског приступа управљању позоришта у праву и биће у праву све
до оне тачке где се управљачка
функција додирује с уметношћу:
ту где се вуку непредвидљиви потези који граниче с лудошћу,
крајње рискантни, невероватни,
помало ирационални, у којима
свака доза реалног постаје доза
отровног које ће угрозити аутентичност стваралачког, оригиналног чина. Тада, менаџер мора да
има ону ретку особину коју позоришни уметници називају „инстикт, интуиција“ и која је уочавана сасвим ретко код управника, какви су били Бојан Ступица
или Мира Траиловић, на пример.
Данило Бата Стојковић оцењује:
„Имала је ужасну интуицију да
процени шта је шта, да примети
шта не ваља... (Пашић 2003: 15).
Бранећи ту неухватљиву, интуитивну, индивидуалну особину
управника позоришта, која није
увек резултирала успешним „позоришним производима“, Милан
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Предић, управник Народног позоришта у Београду говорио је:
„Zanimljiv neuspeh je oprostiv,
nezanimljiv neuspeh je neoprostiv“
(Predić 1970: 43). Ова мисао подсећа
на романтизиране типске ликове управника позоришта какви
се могу пронаћи у делима наше
и светске драмске баштине. Од
свих угњетен, свим ветровима и
олујама шибан управник позоришта, у комадима метатеатарске садржине, не би се побудио
разумевање савремених заступника менаџмента у позоришту.
Накострешиће се менаџери од
искуства: зар то није призивање
божанства Импровизације, хаоса и нереда као врховног начела
управљачке технологије? Они
удео интуитивног и инстиктивног у стратегији управљања позориштем не признају, сматрају
да је чак унизило и нанело штету српском позоришту.
Да ли то значи да је управник
позоришта пуки администратор?

ме писару, ‒ они ће побеснети од
такве јереси: тако се снажно укоренило у њима схватање да успех
позоришта зависи од њих, од
њиховог управљања“ (Stanislavski
1996: 41). Мира Бањац врло јасно
разграничава уметност управљања
позориштем од дилетантског
менаџмента: „Осећамо ту непоно
вљивост и по управницима позоришта, не као административним личностима, него као личностима које осмишљавају цео
театар. Људи као Бојан Ступица
или Мира Траиловић били су
институције, од њих је почињало
све“ (Пашић 2003: 277). И Патрис
Павис сматра да је управник позоришта „tu kako bi podsjetio da
je administracija sastavni dio
stvaralačkog posla. To vrijedi za
sastavljanje budžeta, ali i za kreiranje
repertoara. Tako će upravitelj obično
nastojati ponuditi mogućnost
pretplate, čija će prodaja zajamčiti
kazališnu sezonu bez iznenađenja.
Na repertoaru će se nalaziti već
prokušani komadi i stilovi, a kazališna
kuća će ulaziti samo u rentabilne
koprodukcije” (Pavice 2004: 138).

Већ је Станиславски упозоравао да позоришна администра
ција мора да буде постављена на
Из позиције оснивача, или
своје место: „Али пробајте рећи
то било коме менаџеру, директо- власника Позоришта добар је свару позоришта, инспектору, ма ко- ки онај управник позоришта који
35
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„не таласа“ ‒ не захтева, и држи
мир у кући. Слична ситуација је
и у хрватској позоришној пракси. „Оsnivačima očito ne smeta sto
su nam javna kazališta skupa, troma
i prazna. Važno je da su ’njihovi’
ravnatelji pažljivo izbalansirani po
stranačkim kriterijima, a porezni
će obveznici već ionako sve to platiti“
(Lukić 2014:70).
Публици, ако њен суд уопште
ико игде узима заозбиљно, ваља
сваки вођа који ће удовољити
њеном укусу, ићи за њеним
осећањем вредности. О
додворавању публици, говори и
управник позоришта у Гетеовом
„Фаусту“, истичући управо оне
елементе драмског који највише
утичу на заинтересованост публике:
„Пре свега, радње нека је обилно! Дођу да гледају, да виде, желе
силно. Пред оком кад се много
шта одвија, Да може свет да блене, зачуђен, Одмах се у ширини
тад добија, И ви сте човек омиљен.“
(Гете 1968: 67)
Управник позоришта је, углавном, на ветрометини свих удара:
власти, јавности, позоришних
уметника, али опрека глумацуправник је ипак најизразитија,
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најлогичнија, али и најпроду
ктивнија „Никад нисам волео
управнике, не знам зашто. Па ми,
глумци, никад нисмо волели
управнике! (...) Карактеристичан
је исказ глумца Ђорђа Јелисића:
„Кад неко оде да буде управник,
поготово одличан глумац, шта
ће му то? Шта је управник? (...)
Нисам учио школу глумачку да
будем управник.“ (Пашић 2003:
239). Столећима опањкавана
професија глумца неодољиво
подсећа на опозицију Фауста и
Мефиста у драмским делима насталим на основу мита о Фаусту
као парадигми знања којим може да се обујми цео свет. У том
погледу нама је најближи „Хрватски Фауст“ Слободана Шнајдера,
драма о позоришном свету у сукобу с бруталном моћи. Шнајдеров
Фауст глумац натеже се с Мефистом (интендантом, управником),
између осталог, и око збиљског
функционисања позоришта.
„Šnajderov Faust naigrao se svakojakih
herojskih uloga, i na sceni i u zbilji.
I sad bi samo da ga puste da uloge
bira sam, da mu ih ne propisuju, ne
zadaju. Ali u pozorištu uvek postoji
intendant, reditelj, dramaturg, oni
sastavljaju repertoar i dele uloge. A
iza njih je moć čiji su oni faktički
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službenici. Šta tu može Faust?“ (Klaić
1989:14). Фаустизам глумачке
професије манифестован у мери
„ moći da se prekorači narcizam
profesije, odagnaju zaslepljujuće
fahidiotstvo i indiferentnost prema
stvarima zbilje“ ( Klaić, ibid.) јавља
се у конфликту са оличењем мефистофелизма у лику управника позоришта. Глумац и управник готово увек творе савез на
почетку управничког мандата, a
развргавају га када глумац (Фауст) прозре да је жртва Мефиста
(управника) који наступа у име
државе.1 О незахвалној улози
1 Да ли би стога ваљало, можда, да управник позоришта буде политичар? Није се
једном чуло како глумци, редитељи, писци подржавају намере да се управљање
позориштем дадне у руке или професионалном политичару (обично без икакавих знања о позоришту, па чак и без личног афинитета, макар оне аматерске загледаности у театар), или, да се, у нешто
безопаснијем виду повери глумцу, уметнику који се пришљамчио политици. Откуд таква противприродна снисходљивост,
удвориштво, уметничких твораца? Рекло би се да се рађа из немоћи, из безнађа,
због одсуства било каквог позоришног
система и културне стратегије. Вођени
силном жељом за променом стања у позоришту, уметници пристају на све компромисе: „Па, ако ће он да нађе паре за
представе, зашто да не.“ То је управо рефлекс уобичајеног третмана културе и
уметности, а за који су одговорни културни ствараоци који за два века трајања
позоришта у Срба нису били кадри да

управника позоришта говорио је
и Петар Краљ: „Нема могућности
да буде Зевс, односно да својим
ауторитетом у колективу нешто
решава. Он је некако и пред друштвом и пред позориштем крив. И
заиста треба бити потпуно позоришту предат, као Мира, да би се
у томе могло издржати, а то се у
крајњој линији граничи с лудилом.“ (Пашић 2003 :321)2
властима и политици докажу важност и
вредност позоришта. ШТа то значи? Значи да су и уметници, радници у култури
који су учествовали у креирању културне стратегије свих ових деценија приступали том послу без енергије, без идеја, да
су њихови циљеви били краткорочни –
да се изборе за свој пројекат, за синекуру, евентуално за кречење позоришта....
Опште је место да су најмању корист позоришта од државе имала кад су на челним позицијама били позоиршни уметници (редитељи, глумци, писци). Али,
јадна је та држава и њено позориште у
којем се позоришни људи уздају да ће им
положај бити бољи, ако дође неко наш,
неки стрика, ујак...
2 О важности и неприкосновености управничког ауторитета подсећа и једна анегдота са Међународног симпозијума критичара и театролога који се више од пола века одржава у Новом Саду. Водећи
једну од сесија овог скупа Јован Христић
јепоставио „квиз“ питање: ко је рекао „И
када дође царство слободе, тј. комунизам, остаће три диктатора: уредник дневних новина, диригент симфонијског оркестра и управник позоришта“. Нико од
присутних се није сетио да је то мисао
Карла Маркса.
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Дакле, ту се разоткрива срж
проблема на релацији глумци –
управник. Све док управник не
изради код државе добар и
пристојан положај за глумце ‒ репертоар, пре свега, јер „samo na
ozbiljnom repertoaru može se izgraditi
ozbiljno pozorište i ozbiljan glumački
stil“. (Hristić 2002:128) догађаће
се потреси, смене, сукоби, какве
потврђује наша позоришна пракса. „Управник је онда мислио на
све. На репертоар, на понашање
глумаца. Предић је више времена проводио на пробама него у
својој канцеларији, сећа се Невенка Урбанова“ (Пашић 2003:56).
Глумци су најбољи корективни фактор рада управника позоришта, отуда су уовом раду и
најбројни наводи њихових ставова о функцији управника позоришта. О томе сведочи Феликс
Пашић у двотомној књизи
интервјуа-портрета „Глумци говоре“ и у којој питање о упра
вљању такође је једна од константи љубопитства Феликса Пашића.
Аутору је важно шта глумци мисле о улози управника у функцио
нисању позоришта, он их пропитује
о „старим добрим управницима“
( Предић, Дединац, Мира
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Траиловић). То су управо примери који потврђују фаустовску природу глумца и наметнути мефистофелизам управника.
„Управник у данашњем позоришту би требало да буде оно
што је увек био: креатор уметничке политике, онај ко ће, у
заједници са свим уметницима у
кући, да брине о физиономији
позоришта, а не о празаичним
стварима“ (Пашић 2003: 163), сматрао је Миодраг Мија Алексић.
Поредећи управничку страгтегију
Миње Дединца и Бојана Ступице, Мира Ступица говори о
њиховим суштински различитим, али аутентичним приступима: „Мима је стављао акценат на
литературу, тражећи да позориште буде само верна, привржена
слуга литератури. А Бојан је мислио да је литература тек претекст
за нешто што се зове позориште,
и да позориште не може да буде
сликовница литературе. Мима је
волео тачан театар, волео је прецизан театар. Бојан је као сликар,
волео велики замах у театру, волео је велики гриф, волео је да
иде у авантуру, необичну... Мрзео
је дијетални театар, театар професора, театар психоанализе која
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се темељи само на ономе што је
познато, откривено. Веровао је у
глумца, веровао је у слутње, веровао у ирационално, и зато је
срљао тако страшно. Он је увек
остављао места непознатом, нечему што ће искрснути...“ (Пашић
2003: 211). Љуба Тадић је функцио
нисање позоришног механизма
схватао као синхроницитет свих
чинилаца: „влада мишљење да је
само једна ствар важна – да је
управник важан, да је самоуправа важна у позоришту, само она,
да су важни први глумци, да су
важни други глумци, да је важна техника, да је важна радионица, да су најважнији редитељи.
То је за мене увек било неко кошмарно питање: Да ли позориште,
тако постављено, може уопште
да постоји? Све на некакав начин
има своју функцију и своју важност“. (Пашић 2003: 332).
Дакле, фигура управника утиче не само на управљање позориштем, већ и на његов естетски
правац. Како мисли човек који
се нашао на челу позоришта у Гетеовом „Фаусту“? Гетеов управник има све оне особине које и
данашњи менаџер позоришта мора да има уму: тежи репертоару

који ће му омогућити придобијање
наклоности публике:
„Да маси угодим, желим свакако, јер она живи, живети не
брани.“ (Гете 1968:68)
Гетеов управник остварује сан
сваког управника о сопственом
приходу; до благајне је ред оних
који жуде за позориштем, а потреба за овим видом уметности
доведена је у исту раван као потреба за „хлеб код пекаревих врата, за улазницу скоро ломи врат“
(Гете 1968: 46).
Хрватски драмски писац Слободан Шнајдер мисли да нема тог
позоришта на свету „koje bi nam
dalo to što smo sve od njega htjeli.“
(Šnajder 1988: 43 i dalje) и развија
утопијску идеју о снази позоришта:. „Nije, naravnо, potrebno da
kazalište postane tako nasušno
potrebno ko što je kruh, već da kruh
prestane biti nasušnom potrebom.
(Šnajder 47). Павле Богатинчевић
наглашава питање образовања
за вођење позоришта и подсећа:
„Ја сам у својој каријери променио десет-дванаест управника. А
знам само три права управника.
То су Милан Грол, Милан Предић
и Веља Живојиновић Масука...
Имали су нерв за позориште.
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Прво су били изванредно образовани људи. Веља Живојиновић
је био чист филозоф, дипломирао у Јени. Милан Предић, Милан Грол – све суперкултурни
људи. Сваки од њих је говорио
бар један језик...“ (Пашић 2003:
18).
Има ли идеално осмишљене
школе за управника позоришта?
Чини се да је данас управнику
позоришта доста да је лепорек,
да својим дискурсом о мисији и
значају позоришта зна да обрлати оснивача и спонзора, да је добар гост на сваком позоришном
симпозијуму, да зна да се искобеља
из прашуме прописа који су увек
ненаклоњени позоришту, да уме
да кукумавчи... Дакле, прича се
враћа на свој почетак: од управника се очекује да делује снагом
инстинкта. А, у ствари, реч је о
дубоким кадровским проблемима, о проблемима евалуације,
проблемима критеријума, затим
законодавних оквира и стратегија
те мањкавости знања потребних
за управљачку функцију (види
Lukić, 2014). „U malim sredinama
s plitkim kadrovskim bazenima,
međutim, riječ je o realno malom
broju osoba koje uopće mogu ući u
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‘kadrovski bubanj’, pa se zbog toga
desetljećima isti ljudi susreću,
presreću, sukobljavaju i uvezuju. U
većim sredinama stvar nije temeljno
različita, samo što ima i više osoba i
više mogućnosti raznovrsnih
kombinacija“ (Lukić 2014: 70). Исти
проблем важи деценијама и за
позоришну праксу у Србији. Сведочи о томе и Олга Спиридоновић:
„Ниједна права личност неће да
се прими таквог једног посла.
Има личности (...) Само, ти људи
који би могли да дођу, можда су
уморни, можда су изгубили борбени дух. Ако би и дошла права
личност, она би морала да се суочи с милион, не само материјалних
проблема.“ (Пашић 2003)
Отуда тврдња да нема уклетијег
ни узалуднијег посла од управничког. Увек одговоран, увек крив
за све, а без икаквих, барем не
јавних, заслуга за успех установе којом управља. Ништа се
значајније није променило вековима у театарској Србији. Исти
онај туробни рефрен који Стерија
пева Јоакиму Вујићу, оцу српског
позоришног менаџмента, одзвања
и данас: „Све што си народу дао,
дао си бадава, С црном јоште штетом, трпећ много глад и оскуд-
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ност.“ Такав је углавном, удес свих
позоришних управника, осим
ако се нису на дужи рок уортачили с политиком и властима. У
свим осталим случајевима, власт
одбацује управљаче „по истеку
рока употребе“. Срећом, постоји
у нашој позоришној пракси,
јединствен и непоновљив случај
поштовања ангажмана позоришних управника једино признање
у Србији којом се вреднује неописиво комплексан рад позоришне интендантуре.3
3 Награда носи име Николе Пеце Петровића,
управника Народног позоришта Сомбор,
и установљена је пре 23 године, са идејом
да се на тај начин сачува успомена на дело Николе Пеце Петровића, позоришног
редитеља и управника сомборског Позоришта који је утемељивач модерног позоришта у Сомбору, а да се истовремено,
ода и признање позоришним управницима, који су од како је позоришног света и века за све криви.
Награда за ову скровиту режију укупног
театра првих година се додељивала сваке године на Фестивалу војвођанских позоришта а потом је „измештена“ на право место ‒ на почетак Позоришног маратона и одлучено је да се додељује бијенално,
јер нити Србија има толико добрих позоришта, нити узорних управника. Тада
су иновиране и пропозиције, па је решено да за награду могу да конкуришу управници који су издржали најмање цео
четворогодишњи мандат и да се посебно
вреднују постигнути резултати у последње
две године.
Досадашњих лаурета има седамнаест:
Небојша Брадић, Љубомир Драшкић, Синиша Ковачевић, Миливоје Млађеновић,

Бранислава Лијешевић, Јован Ћирилов,
Златица Поповић, Слободана Алексић,
Светозар Цветковић, Љубица Ристовски,
Горан Ибрајтер, Бранко Цвејић, Зоран
Стаматовић, Ања Суша, Шандор Ласло,
Биљана Кескеновић и Бранислав Недић.
Било је мршавих позоришних година па
награда није ни додељена, а два пута је
учињен преседан, те су додељене по две
две награде. Чиме су заслужили ово
прзнање? Ања Суша је посвећена развоју
позоришта за децу и младе „Душан Радовић“.
Ања Суша је истрајала у доказивању да
позоришта за децу нису другоразредна у
односу на позориште за такозване одрасле и чинила све да се суморна слика о нашем позоришту за децу промени. Осим
што је померила границе конвенција
поимања позоришта за децу и младе, Ања
Суша, као управница, велику пажњу посветила је едукацији публике што је изузетна реткост у нашој позоришној пракси.
Рад у култури уопште у Србији данас је
понижавајућа, недолична, сумњива а сасвим је могуће, са становишта моћника
који удешавају свет по својој мери и деструктивна делатност. А одлука да се неко прихвати да организује и води позоришну установу је саморазарујући чин.
Отуда она шака јада у овој земљи која још
увек верује да се театром може утицати
на побољшање света, да се позоришном
светлошћу може растерати мрак, заслужује
да се охрабри, ободри. Два су моћна позоришна центра у овој позоришно одавно малаксалој Србији – Сомбор и Крушевац. То су деценијама упоришне тачке у борби против естраде, надирућег популизма.
Биљана Кескеновић, изванредна глумица, доказала је, током шест управничких
година, да уме да пажљиво и одмерено
води репертоарску политику, држећи
равнотежу између традиционалног и савременог позоришног израза. Тако је успела да одржи живим мит о сомборском
позоришном чуду које се приказивало
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врло уверљиво на свим најзначајним фестивалима у земљи и региону и свету и
потврђивало великим бројем најпрести
жнијих награда. Биљана Кескеновић је
довела Народно позориште Сомбор пред
врата Европске театарске конвенције, велике породице најистакнутијих позоришта Европе.
Бранислав Недић, драматург и редитељ,
у историји Крушевачког позоришта својим
управничким ангажманом дужим од
једне деценије, остаће запамћен као агилан, мудар позоришни делатник који је
успео да у годинама тешких искушења и
немаштине очува и континуитет и квалитет позоришног живота и сачува статус престоног позоришног града, јужно
од Београда. Данас је заиста реткост да
неко успе да преживи толике година
управљајући, а да притом има и извнредне уметниче резултате. Кад се говори о
Браниславу Недићу, може се рећи да је
он управник једне значајне епохе у развоју
Крушевачког позоришта. За време његовог
управљања у Крушевачком позоришту
је створен великих број позоришних
остварења несумњивих естетских одлика које су се потврдиле на престижним
фестивалима у земљи и региону. Бранислав Недић је истрајао и у намери да прошири деловање позоришта. Ускоро ће почети да делује и позориште за децу, у
адаптираној згради биоскопа. Лауреати
осим својих аутентичних, особених управничких квалитета, имају и извесне
заједничке одлике: виспрен и умешан однос према глумачку ансамблу, његовој
сталној нези и подмлађивању; отвореност и спремност за сарадњу са другим
позориштима у земљи и региону; слух за
модеран приступ позоришном организовању
што потврђују ступањем и смислене и
битне копродукционе пројекте (Крушевац са Народним позориштем у Нишу,
Народно позориште Сомбор са Српским
народним позориштем из Новог Сада,
Градом театром Будва...) У такве потезе,
спада и њихов заједнички пројекат :
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копродукција представе „Доктор Нушић“
у адаптацији и режији Кокана Младеновића,
чиме је крунисано дводеценијско позоришно братство Народног позоришта из
Сомбора и Крушевачког позоришта. Овај
позоришни чин је много више од тога.
Сомбор и Крушевац исплели су од свиленог конца јаку сајлу на којој плови сигурна позоришна лађа кроз разне врсте
поплава које су задесиле ову несрећну,
али једну једину Србију.
Зоран Стаматовић је на дужности управника Народног позоришта у Ужицу од
1997. године. Преданим, зналачким, систематичним и упорним радом Зоран
Стаматовић је успео да ужичко Народно
позориште сврста у ред најугледнијих и
најстабилнијих позоришних центара у
Србији. За тих 11 година ужичко Народно позориште је у сталном уметничком,
организационом и техничком напретку.
Остварене вредности потврђене су учешћем
ужичког позоришта на БИТЕФ-у с представом „Пер Гинт“, Венецијанском бијеналу...
Ужичко позориште је и вишеструки победник на фестивалу „Јоаким Вујић“ и
добитник бројних награда на другим фестивалима. У области међународне сарадње
ово позориште је такође узорно: гостовали су у Москви, САД-у... Посебне заслуге припадају Зорану Стаматовићу за
изванредно и беспрекорно организовање
Југословенског позоришног фестивала
који је уз Стеријино позорје и БИТЕФ постао најпрестижнија тачка сабирања позоришних вредности створених у Србији
и региону из којег се приспеле представе не морају преводити. Уз све то, Зоран
Стаматовић се подухватио и осетљивог
и рискантног посла реконструкције и
адаптације зграде позоришта, који се
такође одвија по плану и педантно.Оно
што је најважније – Зоран Стаматовић
је, уз помоћ сарадника, брижљиво склапао репертоар ужичког позоришта водећи
увек рачуна о сразмери класичног и савременог, домаћег и светског, тако да је
благотворно утицао на одзив публике
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што је и највећи смисао позоришног
дејства.
Горан Ибрајтер је као управник Народног позоришта „Тоша Јовановић“ из
Зрењанина ваљано осмишљеном репертоарском политиком, бригом за развој
глумачког ансамбла и добро одабраном
екипом уметничких сарадника успео да
очува континуитет, име и углед Народног позоришта „Тоша Јовановић“ из
Зрењанина, те да унапреди укупни позоришни живот Зрењанина, Војводине
и Србије. Горан Ибрајтер је такође испољио
изузетне организаторске способности у
погледу гостовања Зрењанинског позоришта у земљи и иностранству, а нарочито је допринео очувању најстарије позоришне манифестације у земљи „Сусрети професионалних позоришта
Војводине“.
Ласло Шандор је током свог деценијског
управничког стажа у Ujvideki szinhazu/
Новосадском позоришту предано и умно радио на стваралачком размаху овог
позоришта које делује на мађарском језику.
Приступајући крајње обазриво креирању
репертоара, а то значи и избору редитеља
и подели глумачких задатака, Ласло Шандор је успео да створи један од
најпосвећенијих, најмоћнијих, највреднијих,
најмарљивијих и најконзистентнијих глумачких ансамбала у Србији. Захваљујући
таквом рационалном управљању глумачком снагом (колико год то сурово звучало у пословима уметности!) Ujvideki
szinhaz је учествоао и освајао небројене
награде на Стеријином позорју, БИТЕФ-у,
Југословенском позоришном фестивалу
у Ужицу, сарајевском МЕСС-у и другим
фестивалима у земљи и иностранству и
уврстио ово позориште међу најпрестижнија

Управник српског позоришта, под условом да оно опстане, у
другој половини 21. века и даље
ће главињати између романтизираног несваћеног и разбарушеног позоришног свезнадара (пише, глуми, режира и управља),
самоуправно схваћеног нешто
једанакијег међу једнакима чимбеницима театра, наопако протумаченог демократског лидера
у уметности, аутократе и деспота, апсолутног господара позоришта којег фаворизује новокапиталистички концепт у позоришту.
у земљи. Разноврстан репертоар, саткан
како од класичних, савремених и авангардних драмских дела, као и наклоност
према најновијим позоришним струјањима
одлика су овог позоришта. Када се томе
додају прескромни технички и материјални
услови у којима позориште делује, тада
управничка улога Ласла Шандора добија
обрисе подвижничког, препородитељског.
А стална брига за публику, као и
инсистирање да се све представе симултано преводе на српски језик, додају овом
театру мултикултуралну особеност.
Ujvideki szinhaz - мало, љупко, шармантно, пријатељско позориште, европско позориште, позориште ведрог духа и посебне атмсфере носи печат свог домаћина,
изванредног директора Шандора Ласла.
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Milivoje Mlađenović

THE MANAGER OR THE MEPHISTO OF OUR THEATRE
Abstract: The paper examines the role of the manager in the theatre
system in Serbia. The starting point is the assumption that the managerial
strategy arises from the romanticised vision of a theatrical genius as well
as the contemporary managerial conception of management which
includes the strictness of a defined theatrical system. Further on, the
paper examines the role of the manager, who always sits somewhere
between the internal and external pressures, from the perspective of the
20th century actor; the actor being the most prominent representative of
the internal antagonist to the managerial activities and the most efficient
corrector of their work. On a metaphorical plane the relationship between
the actor and the manager is viewed as the relationship between that of
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САДРЖАЈ

Faust and Mephisto. The paper shows a brief list and overview of the
“Nikola Petrović” Award recipients, an award given to the most successful
managers in theatres. This unique accolade recognises the complex
engagement of theatre managers.
Keywords: manager, actor, theatre, managerial strategy

45

UDK 821.163.41-2.09
DOI 10.7251/AGON0615047M

Александар-Саша Грандић

ПОСТМОДЕРНА ПОЕТИКА ТРАНСПОЗИЦИЈЕ.
КЛАСИЧНОГ У САВРЕМЕНИ ПОЗОРИШНИ ТЕКСТ И
АКТАНЦИЈАЛНИ МОДЕЛ У ДРАМИ:
„ХАСАНАГИНИЦА“ ЉУБОМИРА СИМОВИЋА
Апстракт: У овом раду разматрана је структура поступка уметничког обликовања Љубомира Симовића у драми: „Хасанагиница“,
при чему је пуна пажња посвећена утицајима најстаријих забележених облика ове народне баладе, док је на темељима театролошких истраживања Ан Иберсфелд и Предрага Лазаревића успостављен
схематски приказ актанцијалних модела и предочена њихова текстуална функција.
Кључне речи: постмодерна, балада, Морлаци, морлачка
култура,Ерлангенски рукопис, талак (развод), актанцијални модел.
I Увод

пријатеља из студентских дана
Љубомира Симовића да му доКада је 1973. године тадашњи
стави текст Хасанагинице, очиуправник Народног позоришта
гледно није био руковођен само
Велимир Лукић позвао свог
пријатељким осећањима како то
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претпоставља Петар Марјановић1,
већ је у предвечерје доношења новог Устава некадашње СФРЈ, који
је усвојен 1974. године и у коме су
припадници исламске вероисповести добили ново национално
одређење Муслимани, имао на
уму и те околности, те је желео да
се Народно позориште из Београда још једном покаже и докаже и
као национална, али и мултикултурална институција.
Овом нимало лаком захтеву
пријатеља Симовић је одговорио
на себи својствен начин понудивши више него занимљиву драму
у стиховима. Писана слободним,
тзв. белим стихом, Хасанагиница
је добила знатно другачији не само књижевни, него и позоришни
облик, у односу како на изворни
предложак, народну, усмену, баладу, тако и на дотадашње драмске текстове са истом тематиком.2
1 Марјановић, Петар: „Три трагикомедије
савремене осећајности“, Сцена, књ.II,
бр.4-5, год. XXXIV/1998. стр. 62-68.
2 Поређења са претходним драмским
остварењима могу се наћи у већ наведеном тексту Петра Марјановића, али и у
ова два рада,
Стаменковић, Јадранка: „Српско књижевно
наслеђе и модерна драмска форма“, Повеља,
1/2004, стр. 83-104.
Музаферија, Гордана: „Чинити за театар“,
Изабрани огледи из драме и театра, Тешањ,
2004. стр. 78-86.
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Међутим, ни Симовићева драма
није прошла без измена. Данас
можемо да говоримо о две варијанте
овог текста, првој која се појавила
1973. године и штампана је у новосадском часопису „Сцена“ (6/1974)
и коначној која је штампана у
књизи „Драме“ (Стубови културе, 2002). У литератури су већ констатоване све најважније разлике између ове две варијанте3 тако
да ћемо у овом раду да се користимо оном која је 1984. године
објављена у БИГЗ-у, односно текстом из 1973. године, како и стоји
у напомени издавача. Овакво
опредељење темељи се на чињеници
да су доцније изостављени (брисани) они делови који доприносе
укупној атмосфери комада, мада
у одређеној мери доводе до
успоравања радње што их чини
сценски мање прилагодљивим, с
тим да имају и веома значајну
функцију релаксације садржаја
на мистичко-филозофском плану, а што се превасходно односи
на појаву два баштована у завршним сценама комада.
3 Марјановић, Петар: „Неостварив митски сан у драми савремене осећајности“,
Театрон, Београд, бр. 121/122, год. 2002/03,
стр. 23-36 и
Стаменковић, Јадранка: „Српско књижевно
наслеђе и модерна драмска форма“, Повеља,
1/2004, стр. 83-104.
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II Историјски корени
Хасанагинице
На основу сачуваних историј
ских података можемо да наведемо чињеницу да је лик Хасанаге протоипски, односно да је у
песми опевана реална личност, с
тим да је несумњиво утврђено и
постојање имотског кадије. О овоме Клемент Бушић пише:
„Хасан-ага звао се је кућом
Араповић то племе, колико је мени познато, још живи у Љубушком.
Двори су му били у Врдолу (Врдовно), данашњи Загвозд и Жупа, села на сјеверном обронку Биокова, откле је најлакши успон на
Биоково. Ране је задобио од
кршћанских четника које је организирао са својим у Далмацији
помагачима генерал Фросколо за
вријеме Кандијскога рата (164569), да свуда гдје могу нападају
Турке и робе њихове дворове, е
би их тако што успјешније истиснуо из Далмације.
Вјероватно је, да је и Хасан-ага
био љуто рањен бранећи домаћи
праг, или у каквој потјери са
кршћанским четницима. Да избјегне
другоме нападу, он се је дао рањен
пренијети на Биоково, да ту у ти-

шини, под чадором, у горском зраку, гдје има сваког љековитог биља,
вида и лијечи своје љуте ране. Док
се лијечио, посјећивала га је, како пјесма каже матер и сестрица,
а љуба од стида не могла. Мајка и
сестра ненавидне, као нажалост
често, на невјесту, освадише је код
мужа, Хасан-аге с нехајства, а он
на то љут даје јој отпуст. Овај отпуст или како пјесма каже:
опроштење, да се може вратити
својој мајци у Клис, морао је
слиједити између године 1645-48,
јер је 1648. био освојен од кршћана
Клис и Турци из њега истјерани,
те је тако и бег Пинторовић брат
Фатимин (наше Хасанагинице)
морао иселити.
Рекао сам, да су двори Хасанагини били у Врдолу (Загвозду):
а то, ако и неуправно, и пјесма
каже. Кад је Хасанагиница била
испрошена од имотског кадије,
она је знала, да ће свати морати
проћи украј Хасанових двора и
да ће морати видјети своје сиротице, зато је молила брата бега
Пинторовића, да пише имотском
кадији, да дуг покривач носи на
дјевојку.“4
4 Бушић, Клемент.: „Хасанага и Хасанагиница“, Јадранска вила, III/1930, бр.8,
стр. 123
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Сличан став запажамо и код агина. Пролазећи мимо двора ХаАнте Ујевића који износи следеће: санагина, она је затражила, да је
„Прва хисторијска личност, покрију дугим покривачем <да
која је несумњиво постојала за не види сиротице своје>. Шта се
читаво вријеме турског владања том приликом догодило знамо из
у Имотском, јест имотски кадија. народне пјесме.
Друга, исто тако позната
хисторијска личност, јест Хасанага Араповић, који је за турскога владања имао неколико села
Имотске Крајине у својој власти,
као нпр. Жупу, Загвозд, Грабовац, и који се спомиње на дужности задварског диздара. На тој
дужности је и погинуо недалеко
од Задварја 17. ожујка 1669. г. баш
на крају Кандијског рата.

Поред двију хисторијских личности ове пјесме – Хасан-аге
Араповића и имотског кадије –
тешко је утврдити, колико је остала садржина пјесме проткана
хисторисјком истином, а колико
ју је народна машта искитила.
Међутим, народ показује у гомилама југозападно од Модрог језера,
у гају, обраслом боровима, гроб,
у коме почива Хасанагиница.

Брат Хасанагиничин Пинторо
вић-бег живио је на Клису до
његова пада 1648. г. и био је по
предаји замјеник клишког санџака.
Хасан-ага је у борби с рајом у току Кандијског рата рањен у Биокову око г. 1646. Тада, по народној
пјесми, тешко рањеног агу није
обишла жена. То га је страховито разљутило, и он је отјера. Хасанагиница пође брату на Клис.
Међутим, убрзо долази женидбена понуда имотског кадије и
пролазак сватова за Имотски преко Задварја, односно преко Загвозда, где је била кула Хасан-

Након освајања Имотског од
стране Млечана (на почетку 18.
стољећа) сужава се турски
териториј. Из Имотске Крајине
Турци бјеже у сусједну Херцеговину и појачавају број муслимана у томе крају. Имотски кадилук прелази у Љубушки, а вјечни
спомен његов, на Имотски остаде у пјесми Хасанагиници.“ 5
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Укрстимо ли ове податке
видећемо да је за настанак „Хасанагинице“ у оном облику у којој
5 Ујевић, Анто. : „Гдје је настала Хасанагиница“, Слободна Далмација, 17. III
1965.
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су је забележили прво А. Фортис,
а потом и В. СТ. Караџић веома
важна морлачка култура. Наиме,
Хасанагина прека нарав и крајње
суров однос према супрузи могу
да се мотивишу и настојањем
„кршћанских четника“ односно
Морлака да угледном госту – Фортису – пренесу са каквим облицима фанатизма су суочени у
својој борби за слободу. Немилосрдник, који зарад свог
повређеног ега жртвује све што
му је најмилије – породицу (жену и децу) - повод је морлачком

певачу да Фортису пренесе део
слике сурових османлијских
завојевача, али и истих таквих
„бранитеља царства“ у нетом окончаном Кандијском рату.
Чињеница да Фортис у свом
делу улази у проблематику језичке
историје, омогућиће Вуку Ст.
Караџићу да се детаљније посвети овом проблему, те да Хасанагиницу уврсти међу српске народне песме и то „пјесме јуначке
средњијех времена“, а то видимо
из следеће слике:

Слика 1. : Различите писмене форме „Хасанагинице“
Почетак „Хасанагинице“ глагољица

Почетак „Хасанагинице“ српскословенска
ћирилица

Почетак „Хасанагинице“ морлачка азбука

Исходишну тачку за овакав Ћирилицом старих докумената
став налазимо у следећим Фор- и рукописном Ћирилицом Мортисовим речима:
лака која много сличи руском
„Пошто нека слова која се курзиву, уколико се изузму неке
употребљавају у Далмацији ни- његове особености. Морлачки
су многима позната, осјећам да курзив је далеко мање читак али
је потребно преписати ова чети- садржи више аутентичног од бири стиха на три главна писма, то ло којег њиховог усменог
јест, глагољицом или Јеролим преношења, од којег сам се у текским писмом литургијских књига, сту донекле удаљио. Велико слово код Сербијанских калуђера и
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курзив којим се пише у
унутрашњости Босне, а који је
готово арабизиран, такође су необични, али би било дуго о њима
говорити.“ 6
Морлаци (стр.грч. Μαυροβλά
χοι – мавровласи) или „Црни Власи“ веома су занимљива групација
за оба велика филолога, јер се
разликују по свом раслојавању у
хришћанству, јер су једни православни, а други католици, с тим
да католици уживају велике повластице и заштиту изразито католичке Млетачке републике.
Међутим, много је значајније то
што Морлаци православнога закона бивају више војнички ангажовани, њима припада обезбеђење
Крајине, односно границе, док су
католици више задужени за политичко-административне послове. Ово нам доказује и историјска
позиција, али и улога, истакнутог, православног, морлачког
првака и војводе Вука Манду
шића.

средни учесник у Кандијском рату, а ако је реч о ставу да је могући
казивач ове песме и ћерка саме
Хасанагинице7, опет се поставља
питање забележене варијанте, јер
је Фортис није могао забележити од муслимана, којих, како смо
видели из наведених историјских
параметара,није било у његовој
непосредној околини.
Став да је Фортисов казивач
превасходно из реда хришћан
ских Морлака суштински је за
Вукову оријентацију да ову песму уврсти међу српске националне творевине, тим пре што он
међу Србима као јединственом
народу види само религијске
баријере. О том проблему Вук пише:

„Заиста се зна да Срби сад живе у данашњој Србији (између
Дрине и Тимока, и између Дунава и Старе планине), у Метохији
(од Косова преко Старе планине,
гдје је Душанова столица Призрен, српска патријаршија Пећ,
На основу ових података намеће и манастир Дечани), у Босни, у
се одређење по коме је могући Херцеговини, у Зети, у Црној Гопевач/певачица ове песме из ре- ри, у Банату, у Бачкој, у Сријему,
да православних Морлака, непо- 7 Шеремет, Вахида: „Хасанагиница од
6 нав. прем. Исаковић, Алија.: Хасанагиница 1774-1974, Сарајево,1974,стр. 27.
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1646 године до данас: књига пута до
исходишта“, Тузла, PrintCom, 2013, стр.
27 и 219.
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у десном Подунављу од више
Осијека до Сентандрије, у
Славонији, у Хрватској (и Тур
ској и Аустријској крајини), у
Далмацији, и у свему Адријати
чком приморју готово од Трста
до Бојане. Зато у почетку рекох
заиста се зна, јер се управо још
не зна докле Срба има у Арнаутској
и у Маћедонији. (...)
Како год што они закона грчкога ове закона римскога зову
Буњевцима и Шокцима, тако исто и ови закона римскога и они
закона турскога њих зову власима, а осим тога још они закона
римскога у Далмацији око Спљета
и Сиња и ркаћима (или хркаћима).
А у пријатељскоме разговору они
закона грчкога зову ове закона
римскога кршћанима, а они њих
хришћанима. Кад човјек помисли нпр. да Маџара има и римскога и калвинскога закона, па се сви
зову Маџари; или: да Нијемаца
има и римскога и луторанскога
и калвинскога закона, па се опет
сви зову Нијемци; мора се чудити како се барем ови Срби закона римскога неће Срби да зову.
Арнаути су у овој ствари за нас
још ближи и приличнији примјер
него и Маџари и Нијемци: њих

(Арнаута) има и римскога (а може бити гдјешто и грчкога) закона, па се сви зову Арнаути, и да
речемо да се између себе мало
мрзе, али према другијем народима живе као и браћа, као да су
сви једнога закона, и један би од
њих турскога закона убио десет
правијех Турака за једнога Арнаутина макар кога хришћанског
закона, као што би и Арнаутин
римскога закона убио десет
Талијанаца за једнога Арнаутина турскога закона. (...)
Сви паметни људи и од грчкијех
и од римскијех Срба признају да
су један народ и труде се да би
мрзост због закона или сасвијем
искоријенили или барем умалили што се више може, само је онима римскога закона још тешко
Србима назвати се, али ће се по
свој прилици и томе мало-помало навикнути; јер ако неће да су
Срби, они немају никаквога народнога имена[3]). Да реку да су
једни Славонци, други Далматинци, трећи Дубровчани, то су
све имена од мјеста у којима живе и не показују никаквога народа. Да реку да су Славени, то су
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и Руси и Пољаци и Чеси и сви гласити чињеницу да Љубомир
остали славенски народи.“ 8
Зуковић, а потом и Вахида ШеНа основу наведених подата- ремет као могућег народног кака, евидентно је да они пружају зивача наводе жену, а Шереметопуну аргументацију нашем ста- ва претпоставља да је реч о Фаву да је Фортисов певач/казивач тими, ћерки Хасанагинице
ове баладе првенствено из реда
православних Морлака. О проблему певача/певачице односно
казивача/казиачице ове баладе
од кога је Фортис могао да забележи и да је 1774. године у Венецији
штампа у својој чувеној књизи
Viaggio in Dalmazia (Путовање
по Далмацији) у науци о
књижевности изнесени су бројни
ставови.9 С тим да овде треба на8 Караџић, Вук. Срби сви и свуда, Беч,
1849, стр. 1-27.
9 детаљније о томе у: Franz Miklosich:
„Über Goethe`s ´Klaggesang von der edlen
Frauen des Asan Aga`. Geschichte des
Originaltextes und der Übersetzungen“,
Sitzungsberichte der Kais. Akademie der
Wissenschaften. Psilosophis-historische
Classe, CIII Band, II Heft, Wien, 1883
Стјепан Босанац: „Наша народна пјесма
у европској литератури“, Вијенац, 1893,
бр. 5.
Валтазар Богишић: „Два неиздана писма Алберта Фортиса о Дубровнику“, Дубровник, 1905.
Мурко, Матија: „Домовина Хасанагинице“, Гетеов зборник, Праг, 1932, стр. 252266.
Муљачић, Жарко: „Од кога је А. Фортис
могао добити текст Хасанагинице? “, Радови Филозофског факултета у, Задру,
год.11, св. 11, 1972/1973, Задар, 1974, стр.
277-289.
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Истовремено, са историјског
становишта, можемо да сагледамо и личне Фортисове мотиве зашто је изабрао и забележио баш
ову песму, јер како у поговору
књизи: „Пут по Далмацији“ наводи њен приређивач Јосип
Братулић, Фортис је син осиромашеног племића, а не бербериЋурчин, Милан: Das serbicshe Volksiled in
der deutschen Literatur, Leipzig, 1905. (докторска дисертација)
Ћурчин Милан: „Хасанагиница у народу (Мештровићева верзија)“, Нова Европа, XXV/1935, бр. 2/3, стр. 119-130.
Сакулац Милисав: „Алберто Фортис и
Хасанагиница, ЛМС, CIII/1929, св. 3,
књ.319, стр. 356-362.
Франић, Анте: „Како је Алберто Фортис
могао доћи до Хасанагинице, Фил. Фак.
Задар „Радови“, св. 14-15, год. 14-15, Задар, 1976, стр. 115-131.
Зуковић, Љубомир: Несхваћена Хасанагиница, Зборник МС за књижевност, Нови Сад, 1979, св. 1-3, стр. 71-79
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књ. 3., Београд, 1969. стр. 372.
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Шеремет, Вахида. Хасанагиница од 1646
године до данас: књига пута до исходишта, Тузла, PrintCom, 2013.
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на при цркви Светог Франческа
у Падови, како су то наводили
ранији биографи, с тим да му се
мати, након очеве смрти, преудала за једног од најугледнијих
падованских аристократ грофа
Каподалисту. Очигледно је, у светлу ових чињеница, да је Фортис
у знатној мери распознао и судбину своје мајке преко тешке и
горке животне сторије Хасанагинице.
Да Хасанагиница као народна, усмена, књижевна творевина
има снажне историјске корене и
прототипско утемељене потврђују
нам и бројне сачуване варијанте
ове песме. Тако у својој студији:
„Хасанагиница у кругу својих
варијаната“ Геземан пише:
„Као што је занимљива цела
спољашња повесница ове песме
у филолошкој науци, тако је
занимљива и историја открића
њених варијаната.“10 У варијантама
које Геземан наводи запажамо
низ различитих обрата и ситуација
у односу на оно што је забележио
Фортис, а што је и Вук објавио у
домену српске епике, тако да се
10 Геземан, Герхарт. Студије о
јужнословенској народној епици, Београд
– Нови Сад, 2002, стр. 5.

поређењем свих наведених облика ове песме стиче утисак како
је у различитим околностима и
у различитим социјалним и националним срединама ова песма
опевала одређени историјски
догађај. Поређењем ових варијанти
запажамо како се мотивацијски
склоп поступака Хасан-аге и
његове жене креће од потпуне
покорности мужевљевој вољи и
страдању од велике љубави према породици, а нарочито према
деци, до натуралистичких описа породичног насиља и нехајног,
а потом и изазовног и крајње
пркосног мимоилажења поред
мужевљевих двора при чему се
још више потенцира његова безразложна љубомора. Међутим,
са аспекта варијанти ове песме
најзначајније су, по нашем
мишљењу, оне које у целости
мењају имена и националност
протагониста, тако да се у улози
у Хасан-аге налази Иво Сењанин,
гласовити ускочки првак, а његова
жена у неким облицима бива именована као Мара док се у другим
њено име и не помиње.
У доменима оријенталне структуре грађе запажамо да се
алитернирају имена Хасан-ага /
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Алил-бег / Халил-бег, Хасанаги- путујући по Далмацији ишао онаница / Алилбеговица / Халилбе- мо и питао најстаријих људи и
говица.11
жена; али он то није назначио.
За наше разматрање историј Тако је ја сад опет овдје штампам
ских оквира Хасанагинице, вео- по Фортису. Што сам прије пома је значајно Вуково запажање правио, нешто сам задржао, као
што мислим да би народни пјевач
о овој песми:
према осталијем пјесмама казао;
„Ова је пјесма први пут на- а гдјешто сам се и повратио к
штампана 1774 године у путовању Фортису, што сам чуо да се у наФ о рт и с о в о м по Далмацији роду говори и пјева. Из онога,
и то Латинскијем словима с пре- што је код гдјекојијех ријечи и
водом Талијанским; а из овога стихова доље назначено, познаће
превода превео ју је Г е т е 1789 читатељ како главне промјене,
године на Њемачки језик: тако је тако и смјесу нарјечија, особито
она прва наша народна пјесма, Босанскога и Чакавачкога.“ 12
која се појавила у ученој Европи.
За наше испитивање историј
Из путовања Фортисова ја сам је
1814 године преписао нашијем ских корена Хасанагинице веословима и онда овдје наштампао. ма је значајно то што је у рукоУ поменутој Фортисовој књизи писном зборнику који потиче из
она је наштампана са много 16. века нађеном у Универзитетској
штампарскијех, а по свој прили- библиотеци немачког града Ерци, и писарскијех погрјешака, лангена 1913. године, под бројем
које сам ја, колико сам и како сам шест забележена и најстарија саонда знао, гледао да поправим. чувана варијанта Хасанагинице.
Послије је више за то нијесам Герхард Геземан је на основу
штампао, што сам све очекивао, детаљне анализе овог документа
не ћу ли је у народу гдје од кога закључио како је његово порекчути но до сад нигдје им споме- ло из области Војне Крајине. Гена. Да је Фортис казао мјестимице земан такође наводи и да је пигдје ју је чуо и преписао, ја бих сар и сакупљач ових песама иста особа немачке националности,
11 12 Караџић, Вук Ст. Српске народне
пјесме књ. 3., Београд, 1969. стр. 372.
56

12

ПОСТМОДЕРНА ПОЕТИКА ТРАНСПОЗИЦИЈЕ

која је користила брзописну (дипломатску) ћирилицу. Иако је сâм
рукопис пронашао истакнути немачки слависта Штајнмајер, он је
све до 1920. године био необрађен,
да би га тада Геземан детаљно испитао, те је исте године поднео
исцрпан реферат на Филозофском факултету у Минхену, а 1921.
године, на српском језику, предао је реферат о овом открићу и
у Српској краљевској академији.
Српска краљевска академија је у
оквиру рада свог одељења за:
Историју, језик и књижевност
српског народа, у манастирској
штампарији у Сремским Карловцима 1925. године, штамапала
овај зборник у целости.

варијанта коју је записао Фортис
није, уједно, и најстарија сачувана, тако да се сва досадашња
датирања Хасанагинице, од године 1649, могу узети само као
условна и приближно тачна. Тим
пре, што је ова прва сачувана
варијанта, иако и мотивско-тематски различита, са кључним
елементом развода, али, што је
много важније, и њен настанак
се везује за потпуно исто географско подручје на ком је Фортис забележио своју варијанту. Да бисмо прецизно одредили о чему је
реч послужићемо се поређењем
ове две најстарије сачуване
варијанте:

Његово објављивање било је
значајно из више разлога, јер је
показало да су Срби већ у првим
деценијама етаблирања осман
лијске управе на територијама
српских средњевековних држава, одбијали да се одрекну спомена на своје славне претке и
своју државно-правну историју.
Истовремено, анализом садржаја
ове прве забележене варијанте
Хасанагинице долазимо до неколико занимљивих запажања, али,
пре свега, ту је чињеница да
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Варијанта 2: Српске народне пјесме јуначке средњијех времена
(В. Ст. Караџић 19.век)
Шта се б`јели у гори зеленој?
Ал` је снијег, ал` су лабудови?
Да је снијег већ би окопнио,
Лабудови већ би полетјели;
Нит`је снијег, нит су лабудови,
Него шатор аге Хасан-аге,
Он болује од љутијех рана,
Облази га мати и сестрица,
А љубовца од стида не могла.
Кад ли му је ранам` боље било,
Он поручи вјерној љуби својој:
„Не чекај ме у двору б`јелому,
„Ни у двору, ни у роду мому.“
Кад кадуна р`јечи разумјела,
Још је јадна у тој мисли стала
Јека стаде коња око двора;
Тад` побјеже Хасанагиница,
Да врат ломи кули низ пенџере;
За њом трче дв`је ћере дјевојке:
„Врати нам се мила мајко наша!
„Није ово бабо Хасан-ага.
„Већ даиџа Пинторовић беже.“
И врати се Хасанагиница,
Тер се вјеша брату око врата:
„Да мој брате, велике срамоте!
„Гдје ме шаље од петеро дјеце!“
Беже мучи, ништа не говори,
Већ се маша у џепе свионе
И вади јој књигу опрошћења
Да узимље потпуно вјенчање
Да гре с њиме мајци у натраге
Кад кадуна књигу проучила,
Два је сина у чело љубила,
А дв`је ћере у румена лица,
А с малахним у бешици синком
Одј`елит се никако не могла,
Већ је братац за руке узео
И једва је с` синком раставио,
Тер је меће к себи на коњица,
Са њоме греде двору бијеломе.
У роду је мало вр`јеме, ни недељу дана,
Добра када и од рода добра,
Добру каду просе са свих страна,
А највише Имоски кадија.
Кадуна се брату своме моли:
„Ај тако те не желила, брацо!

„Немој мене дават` ни за кога,
„Да не пуца јадно срце моје
„Гледајући сиротице своје.“
Али беже ништа не хајаше,
Већ њу даје Имоском кадији.
Још кадуна брату се мољаше,
Да напише листак б`јеле књиге,
Да је шаље Имоском кадији:
„Дјевојка те л`јепо поздрављаше
„А у књизи л`јепо те мољаше:
„Кад покупиш господу сватове,
„И кад пођеш њеном б`јелу двору,
„Дуг покривач носи на дјевојку,
„Када буде аги мимо двора,
„Да не види сиротице своје.“
Кад кадији б`јела књига дође,
Господу је свате покупио,
Свате купи, греде по дјевојку.
Добро свати дошли до дјевојке,
И здраво се повратили с њоме;
А кад били аги мимо двора,
Д`вје је ћерце с пенџера гледаху,
А два сина пред њу изхођаху,
Тере својој мајци говораху:
„Сврати нам се, мила мајко наша!
„Да ми тебе уживати дамо.“
Кад то чула Хасанагиница,
Старјешини свата говорила:
„Богом брате, свата старјешина!
„Устави ми коња уза двора,
Да дарујем сиротице моје.“
Уставише коње уза двора.
Своју дјецу л`јепо је даровала:
Сваком сину ноже позлаћене,
Свакој ћери чоху до пољане,
А малом у бешици синку,
Њему шаље убошке хаљине.
А то гледа јунак Хасан-ага,
Пак дозивље до два сина своја:
„Ход`те амо сиротице моје!
„Кад се неће смиловати на вас
„Мајка ваша срца каменога.“
Кад то чула Хасанагиница,
Б`јелим лицем у земљу уд`рила
Упут се је с душом раставила,
Од жалости гледајућ` сироте.
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Поређењем ове две варијанте
Свештенички положај прељу
запажамо језичке разлике, које бника – мујезин – такође нам сусу за нашу тезу мање значајне, и герише овако постулиран однос,
садржајне које су много важније. јер се као кључни супарник аге
Примарном анализом садржаја испоставља најнижи свештеничпесме у Ерлангенском рукопису ки чин у исламу, али, и неко ко је
можемо да лоцирамо неколико „правоверни“ и чврст у томе, те
тако и осваја симпатије агинице,
кључних места:
којој је, очигледно, дојадило му1. употреба непосредне ироније жево понашање.
(Хасан-агино пијанство);
На основу податка да је Ерлан2. подругивање Мује-Мујезина; генски рукопис датиран као спис
из 16. века, запажамо, из општег
3. љубомора као кључни агенс.
историјског контекста, да он настаје
На основу иронијских компоу тренутку кад се отоманска власт
ненти ову варијанту са историј
у потпуности учвршћује на Балског становишта можемо одрекану и кад ислам постаје неподити као „подругачицу“ односно
средно владајућа религија и
песму којом се хришћански /
идеологија, те је тиме и непосредкршћански елемент исмева тзв.
ни иронијски отклон у овој верзији
потурицама, односно онима који
Хасанагинице значајнији и
су „продали веру за вечеру“, а да
израженији.
је реч о таквом елементу потврђује
нам чињеница о прекомерној III Постмодерна поетика
конзумацији алкохола-вина транспозиције класичног у
(шеријатом строго забрањеног савремени позоришни текст
пића) Хасанаге. И његов титулар
Стилска формација постмо‒ ага сугерише нам да је реч о
војничком положају, односно о дерне као домена у савременој
човеку који је „на сабљу“ стекао уметности донела је двоструки
углед и то борећи се, већма, про- однос уметника према традицији,
тив оних којима је до јуче при- односно према делима класичне
уметности. Тако се путем непопадао.
средне цитатности класична умет60

ПОСТМОДЕРНА ПОЕТИКА ТРАНСПОЗИЦИЈЕ

ност само наново контекстуализује
при чему је важан елемент
иронијског отклона, те се и на тај
начин успоставља нова вредност
у поступку уметничког обликовања.
С друге стране, класична уметност или класично дело су само
повод на основу ког се ствара потпуно аутономно уметничко дело, при чему се задржавају само
најважније конотације узетог
предлошка. И у овом другом поступку уметничког обликовања,
иронијски отклон такође има веома важну функцију, јер се преко њега успоставља и одређена
комуникација са узетим предлошком. Поступак уметничког
обликовања у постмодерном делу заснива се на оним начелима
која је у најбољој мери сажео и
исказао Јан Кот када је писао о
Шекспиру. У његовој књизи: „Шекспир као наш савременик“ дате
су потпуне и прецизне одреднице ре-креирања постојећег уметничког дела како на бази нове
контекстуализације, тако и на
темељима кључних позиција садржаних у почетном предлошку.

ковне, музичке, сценске, а делимично и књижевне уметности,
док је први више заступљен у
књижевности неголи у другим
уметностима.
Полазећи са позиције прео
бликовања класичног садржаја и
његовог ре-креирања у аутономно уметничко дело без знатније
непосредне цитатности, Симо
вић већ на почетку свог рада
поставља једно веома важно
питање, а то је који је предложак,
заправо, најважнији, односно која
од забележних варијанти Хасанагинице је најрелевантнија као
примарно исходиште?!
Одговор на ово питање није
нимало једноставан, јер евидентно је да Симовић укршта елементе Хасанагинице из Ерлангенског
рукописа (најстарији запис) са
Фортисовим и Вуковим записом
ове баладе. Из најстарије варијанте
преузима слику отворене и наглашене сексуалности, али и употребе алкохола, док из потоње
варијанте узима кључне трагичке елементе.

Уколико пажљиво размотриОвај други вид у постпупку
уметничког обликовања више је мо структуру Симовићевог дела
изражен и одражен у делима: ли- запажамо да се оно састоји из два
дела од по четири слике:
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Први део
Прва слика (Војна болница у планини)

Други део
Прва слика (Кућа бега Пинторовића)

Друга слика (Хасанагина кућа)

Друга слика (Хасанагина кућа)

Трећа слика (Логор пред Хасанагином
кућом)

Трећа слика (Кућа Пинторовића. Башта.)

Четврта слика (Кућа бега Пинторовића)

које нам својом просторном
одређеношћу сугеришу симболику уробороса, или константног цикличног кретања, што нас
доводи до конотација зачараног
круга или врћења у круг на истом месту.

Четврта слика (Пред Хасанагином кућом)

4. Хасанагина кућа –
из чега произилази да је
Симовић просторне планове
своје Хасанагинице компоновао
ослоњен на варијанту из Вукове
збирке.

С друге стране, у профилацији
ликова Симовић се много више
ослања на варијанту из Ерлангенског рукописа. У том контексту утицај ове најстарије до сада познате варијанте Хасанагинице можемо да поделимо на
спољашни и унутрашњи план.
1. кафана,
На спољашњем плану у првом
2. Хасанагина кућа,
реду је мотив љубоморе, док у
3. родна кућа Хасанагинице,
усменој форми она покреће Хадок су у варијанти коју је за- санагу да почини непосредно
бележио Фортис, а Вук Караџић злодело – тешко пребије жену –
код Симовића он Хасанагу попренео следећи:
тиче на још веће, притуљено зло
1. ратни логор,
које разједа и разара изнутра, а
2. Хасанагина кућа,
чије размере видимо из обраћања
Хасанагинице мајци:
3. кућа Пинторовића,
Упоредимо ли ове просторне
планове са онима садржаним у
две наведене верзије усмене баладе запажамо да су просторни
планови Ерлангенског рукописа:

„А љубоморан, љубоморан...
Није ме, теби пуштао ни кад си болесна .
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Кад си ми пред порођај послала Сеаду,
да ми се нађе,
скинуо је до гола,
да провери да није случајно мушко...
А ја пред порођајем...
Па како, после свега тога,
да му дођем у планину?
Растрго би ме на комаде!“
(Симовић:1984,92-93)
Иронија садржана у антони
мији: „Како је лако ударио просула се крвца низ кошуље“ и комична сцена када пријатељи подижу пијаног Хасанагу на коња,
јер не може сам да узјаши, исходишне су тачке за нијансирање
односа како између Хасанаге и

Хасанагинице тако и међу аскерима и баштованима код Симо
вића, јер Хасанага, који и за сувишну реч може да „натакне на
колац“ или да како упозорава
Ахмед у функцији гласа народа
или античког хора:

„Немој да те чује буква,
да те чује камен,
да те чује жаба,
да те чују слепи мишеви
да те чује паучина!
Јер ћеш ти да висиш, и то цео,
ко што аги виси један део!“
(Симовић:1984,14),
није само силник спреман на психичке тортуре о чему сведонепосредно физичко злоставља чи Хасанагиница у разговору са
ње, већ, што је много горе, он је мајком:
спреман да спроводи и најгоре
„Код Хасанаге је било страшно.
Ко да сам му војник, а не жена.
Ни сунца, ни месеца.
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Уживао је да ме мучи,
да га се гадим.
Намерно није хтео да се купа.“
(Симовић: 1984,92)
На спољњем плану утицај Ерлангенског рукописа видљив је
и у функцији костима. У балади
он има пресудан утицај на Хасангино кајање што је отерао жену, која је заносно лепа, а нарочито када је украшена накитом
и скупоценим оделом с којим се
враћа својој мајци, силина тог
покајања је толика да Хасанага
жели да се убије у чему га спречава сестра, док се код Симовића
то покајање само наговештава у
тренуцима када Хасанага разматра и детаљно описује накит беговице Пинторовићке бивше му
жене, при чему такав богат и посебан костим – раскошно рухо
о коме мајка говори у башти –
двоструко утичу на Хасанагу,
прво је да пожали за својом одлуком, али само на кратко, а друго је да искаже своју сурову,
вучију природу.
Срећан крај баладе у Ерлангенском рукопису где Хасанагиница одлази и удаје за Мују
мујезина, док Хасанага остаје да
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пати, послужио је Симовићу да
преформулише ову матрицу на
начин да се нова Хасанагиничина удаја потпуно одвија на метафизичком плану. Страшно
сазнање које се открива на крају
комада да ју је брату дао за
покојника са физичког аспекта
веома инвентивним решењима
прелази на метафизички терен
где се, заправо, довршава круг
живота, односно где се довршава Хасанагинично мукотрпно
циклично кретање. Та својеврсна
пасија заправо је окосница овог
комада, јер се преко ње у потпуности открива егзистенцијални
парадокс Хасанагинице.
3.1 Утицаји исламске
традиције и културе
Тим пре што се Симовићев
комад у потпуности одвија међу
муслиманима српског језика, нигде нема турцизама, нема тзв.
бошњачких речи, израза, фраза,
чак и кад међусобно говоре прваци, као што су Хасанагиница –
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беговица, њен брат бег Пинто
ровић, не запажа се продор
књижевног стандарда, него они
остају у доменима колоквијалног
(мош, каш, видо, колко, заладило и сл.) па чак и тамо где би требало да се појави чист задњоне
пчани сугласник х – заладило –
то није случај. Све ово нам сугерише да је реч, заправо о странцима, људима који су све друго
осим оног што јесу, јер иако су
им „чукундеде име стекле“ они
су и даље неприлагођени, дошљаци
у средини у којој би требало да
се осећају свој на своме. Тврди,
љути херцеговачки камен одјекује
побуњеничким пушкама, јер
против кога, заправо, Хасанага
ратује?!
Да је реч о скоројевићима сведоче и туђице које се појављују
у међусобном обраћању као што
су: презент (поклон), инсинуа
ција, деранжирати. У два наврата бег Пинторовић наглашава да
су ножеви које даје Хасанаги презент, те му напомиње да се не
деранжира... Продор ових речи
очигледно наговештава нови заокрет на политичком плану, а
када се има у виду и контекст када дело настаје (1973. година) он-

да много шта постаје знатно
јасније.
Истовремено од арапских речи и израза појављују се оне
најважније: Аллах (Бог), Кур`ан
(света књига), Курбан-бајрам
(празник), Селам алејкум (поздрав: са тобом мир Божји ),
Алејкум селам (отпоздрав: Мир
Божији са тобом), илми-хабер
(отпусно писмо при разводу),
што нам јасно указује на то на
који начин се поимање ислама
испољава код појединих ликова
чиме се још више изражава њихов
дејствени план.
Два најљућа противника Хасанага и бег Пинторовић поздра
вљају се са селам алејкум, али
празно, без дубине, без истинске вере, што само потврђује
чињеницу да су они туђинци у
вери, да им је ислам, заправо, само предуслов социјалног статуса и позиционирања.
С друге стране, евидентан је
утицај Ерлангенског рукописа и
у поступку уметничког облико
вања лика Хасанагинице код
Симовића, јер док се у балади
она заклиње: дином, иманом, рамазаном, књигом хамајлијом,
братом најмлађим, да није
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прељубница, у драми се сви елементи рашчлањују и из сваког
од њих произилази оно што и
јесте суштина Хасанагинице.
Испрва охола беговица која
није дозвољавала једном аги да
јој се приближава иако јој је муж
(седам година чекали су на дете,
а и оно је настало силом), удата
за недрага (желела је да пође за
имотског кадију), постепено се
преображава у само оличење вере. Наиме, пођемо ли од примарног значења речи ислам долазимо до појмова: преданост, покорност, потчињеност, а није ли
Хасанагиница у целости покорна породици кад полази за недрага, кад је наново удају за мртвог
драгог, није ли у потпуности
потчињена када је Хасанага узима на силу и зачиње јој дете, није
ли том детету у потпуности предана као мајка!?
Њен иман односно свеукупна вера у Бога толика је и толико снажна да она постаје потпуни мистик. Њени имански шарти су њен живот, она целим
својим бићем и телом и душом
сведочи сваки редак, сваки ајет,
сваку суру.

онај део бића који је веровао у
земаљске законе и земаљску правду и она схвата да моралисање
није морал, да морални закон
стоји изнад сваког другог
земаљског права и закона, јер
није прописан од човека, већ од
Бога.
Развод у овом случају
представља инцидентно језгро
које покреће збивање у варијанти
коју су забележили Фортис и Вук
и код Симовића, док је у случају
Ерлангенског рукописа он
употпуњавајући догађај, којим
се само убрзава ток радње, јер је
спасоносно решење за Хасанагиницу.
Уколико пажљивије размотримо инцидентно језгро, односно оно што покреће целокупно
збивање, видећемо да је његово
примарно одређење непосредно
садржано у шеријату. То значи
да је покретач збивања у целости усмерен ка томе да прикаже
исправан однос према вери и да
покаже, али и докаже, шта су то
истинске исламске вредности.

Тим пре што је шеријат генерички појам који у себи садржи
У тренутку када јој брат до- како верско (фикх) тако и свеноси илми-хабер у њој се слама товно (кануни) право, с тим да се
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фикх заснива искључиво на
Кур`ану и предаји (сунна), док је
кануни опредмећен општим друштвено-политичким приликама, те
поједини владари, било локалних, регионалних или ширих
овлашћења, могу по свом нахођењу,
да непосредно утичу на одредбе, али и на измене онога што
подразумева кануни. Стога се
фикх одређује као опште или
универзално право у исламу, док
се кануни дефинише као локални закон.13
Да бисмо исправно одредили
улогу развода као генератора
збивања у првој забележеној
верзији Хасанагинице, морамо
да из фикх-а узмемо оне одбредбе које се односе на конкретан
случај. Хукм (пропис) којим се
одређује развод (талак - од „итлак“ – слати или оставити) био
је дат само мужу, али се у његовом
тумачењу не подударају ханифејска
и ханбелијска правна школа са
другим правним школама у исламу14, тако Ебу Давуд од Ибни
Омера бележи предање које је
13 Детаљније о овоме у: Беговић, М.:
Шеријатско брачно право, Београд, 1936.
14 Детаљније о овоме у: Штулановић,
М.: Шеријатски поглед на развод, вјенчани
дар и период чекања жене након развода (Талак, Мехр и``ддет), Бихаћ, ?, стр. 5.

код Хакима вјеродостојно, а код
Ибни Маџџе забележено са
веродостојним ланцем преносилаца, да је Посланик а.с. рекао:
„Најомраженији халал (дозвољен)
код Аллаха џ.ш. је талак (развод, дисолуција брака).“
За нашу тезу о „Хасанагиници“ важни су они случајеви када се талак допушта, а то су
случајеви смрти (фактичке или
претпостављене) супружника,
споразумни развод и судска одлука о разводу. Престанак брака – фесх је дозвољен – мухаб
када се докаже брачна невера,
похваљен – мендуб – када је последица жениног неибадедског
понашања, односно када брачни
друг покаже изразито одбијање
или недоследност у спровођењу
практичних верских одредби ислама. Према одређеним правним
школама у исламу у овом случају
талк је дозовљен и женама15, као
што је забрањен – харам – без
икаквог разлога и потребе. Према Кур`ану (4,34) где се каже:

15 Видети детаљније о овоме у: Халид
б. Су`уд ел-Булејхид: Ситуације у којима
се жени дозвољава развод брака, Сарајево,
2013 (аутор је члан Научне Саудијске
Организације за Суннет)
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„..А оне чијих се непослушности прибојавате, ви посаветујте, а потом се од
њих у постељи оделите, те их и ударите, а кад вам постану послушне, онда
им зулум не чините!“ –

како видимо дозвољен је одре
ђен степен отвореног насиља према женама – батињање, ударање,
али и ту поједине правне школе
уводе стриктна ограничења, да
се не сме ударати свом снагом,
да се не сме тући по лицу, с тим
да имам Мухамед Бакир наводи
да то треба бити као ударац чачкалицом и пита: „колико боли
кад се неко удари чачкалицом“?16
По шеријату од ударца се не сме
кожа зацрвенети, а камоли да помодри или се знатније озледи. На
основу свега наведеног видимо
да је у најраније сачуваној верзији
„Хасанагинице“ присутно неколико негативних елемената који
по шеријату дозвољавају развод
брака, а то су: пијанство Хасанагино, његова безразложна љутња
на жену, тешка увреда части коју
јој наноси и коначно прекомерна
употреба силе: ударац „постуаном“ тј. буздованом по прсима
16 Аср – Информативни исламски часопис, бр. 22, год. 5, кат. Фикх, јануар/фебруар, 2008.
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од чега се „просула крвца“. Стога, верзију из Ерлангенског рукописа са становишта доктринарног ислама можемо да одредимо
као моралитет, којим се даје поука да се жене морају оделити –
развести – од мужева који не
поштују веру и њене одредбе. С
друге стране, уколико прихватимо чињеницу да је казивач/певач
ове песме хришћанин/кршћанин,
онда се она може одредити као
крајње ангажована сатира у којој
се приказују негативне последице наглог и неутемељеног примања
ислама само зарад личне користи, а што је у непосредној
корелацији и са Симовићевим
ставом по овом питању.
Обе ове констатације употпуњује
опис Хасанагиног понашања након талка. Са становишта моралитета, силника и харабатлију
стиже праведна казна, док са
аспекта сатире „нововерца“
приказује у светлу потпуног моралног посрнућа и животног па-
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У овој, најпознатијој варијан
да – тежња ка самоубиству, што,
опет доводи до наравоученија да ти „Хасанагинице“, са аспекта
се не исплати „дати веру за вече- шеријата запажамо да је реч о сиру.“
раху (отпуштању) брачног друга,
Прихватимо ли чињеницу да а које је последица „брачног
дисолуција брака правно-шери занемаривања“. Из околности на
јатски бива са сваком формом које све начине Хасанага тражи
која упућује на раскид брачног развод од жене произилази да је,
уговора, било да се ради о говорној по шеријату, он употребио тзв.
изјави или писаном документу, „троструки талак“, чиме је, дионда можемо да одредимо како ректно, нарушио најважније одредје развод у верзији коју су забележи бе брачног закона. О каквом инли Фортис и Караџић, последи- циденту, са аспекта исламске докца крајње специфичних околно- трине, је заправо реч сведочи нам
и то да Несаија бележи хадис Махсти.
муда Б. Лебида који је казао:

„Обавестили смо Посланика а.с. о човеку који је употребио троструко право развода, одједанпут. Он се љутито подигао, рекавши: ,Зар се игра са Аллаховом Књигом, а ја сам међу вама?!’ Један од асхаба скочи на ноге рекавши: ,Аллахов Посланиче, да га убијем?!’...“17

Што значи да се Хасанага
испољава као силник за ког не
вреде ни Божији, а ни људски закони. Са историјског становишта ово је веома значајна чињеница,
јер се на овај начин покретачко
– инцицдентно – језгро формира на два плана, први је потпуно
негирање шеријата, а друго

је17крајње непоштовање обичаја
и жене, а све ово бива појачано
тиме што је Хасанага тешко рањен
управо у борбама за успостављање
исламског како верског, тако и
друштвено-политичког поретка.
Ова контрадикторност у знатној
мери мотивише укупна збивања,
17 Наведено према: Ебу Абдурахман енНесаи: Сунен, Несаијева збирка хадиса.
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тако да се непосредни историјски
садржај у народној песми усмерава са драматичног збивања ка
целовитом драмском казивању.
За разумевање историјског
контекста ове верзије „Хасанагинице“ веома је важно питање и
улога Пинторовић-бега (брат) и
имотскога кадије (младожења),
јер се преко оваковог поступка
Хасанаге они доводе у раван
покушаја одбране вере и закона.
Стога се, са историјског аспекта,

ова песма може посматрати и као
моралитет у коме је дата поука
како силници који устају против
Божијих и људских закона разарају
све око себе, али и као својеврсна
сатира, ако се прихвати као тачна наша теза да је певач/казивач
хришћанин. С тим, да овде сатира није изражена и ангажована
као у првобитној варијанти из
Ерлангенског рукописа, већ је она
прикривена, наговештена тек са
неколико интервенција као што
су стихови:

„Немој мене дават` ни за кога,
„Да не пуца јадно срце моје
„Гледајући сиротице своје.“
Али беже ништа не хајаше,
Већ њу даје Имоском кадији.

у којима је са историјског аспекта дата непосредна критика овешталог друштва у ком ни
брат нема слуха за сестрино преклињање, у
ком је једино важно надметање међу првацима чија је „старија“ и „јача“.
где имамо јасну ситуацију забуне, при чему
се наглашава размера егзистенцијалног паТад` побјеже Хасанагиница,
радокса у коме се нашла Хасанагиница наДа врат ломи кули низ пенџере;
кон неочекиване мужевљеве одлуке. При чеЗа њом трче дв`је ћере дјевојке:
му је евидентна критика друштва у ком је
„Врати нам се мила мајко наша!
жена у крајње подређеном положају и у ком
„Није ово бабо Хасан-ага.
се не поштује ни њена улога мајке, која је не„Већ даиџа Пинторовић беже.“
прикосновена у православном систему вредности.
где је изразом: „јунак“ успостављен непоА то гледа јунак Хасан-ага,
средни иронијски отклон којим се у потпуПак дозивље до два сина своја:
ности демаскира Хасан-агина друштвена
„Ход`те амо сиротице моје!
позиција. Док се на историјско-друштвеном
„Кад се неће смиловати на вас
плану испољава директна критика „вредно„Мајка ваша срца каменога.“
сти“ система коме он припада.

На основу свега наведеног мо- да одредимо као својеврсни сажемо да констатујемо како ову тирични моралитет у коме је изверзију „Хасанагинице“ можемо ражена поука на који начин сва70
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коврсни силници разарају свет и
вредности око себе. А управо ово
је и кључна потка на којој Симовић
конституише своју драму. Тако
се на крајње специфичан начин
довршава транспозиција класичног у савремени текст.
IV Актанцијални модел у
драми Хасанагиница
Ан Иберсфелд у књизи: Читање
позоришта прихвата тезу Ван
Дајка „да се испод бескрајне разноликости повести (драмских
или неких других) може открити мали број односа између појмова
који су много општији него што
су ликови и радње, и које називамо актантима“18, односно „да
се може утврдити хомологија
између дубинских структура текста и структура реченице, дакле, да се свеукупност текста
може свести на једну велику реченицу (што ће рећи да се уз помоћ
текста може конструисати једна
реченица чија би синтаксички
односи били слика структуре
текста).19 Међутим, овде је нужно успоставити разлику између
граматичара текста и семиолога,
18 Иберсфелд, Ан. Читање позоришта,
Вук Караџић, Београд, 1982, стр. 46.
19 Исто, стр. 47.

јер за Иберсфелдову су
„актанцијалне структуре просто
начин читања, а појам појам актант један оперативан појам“20
што нас упућује на закључак да
је актанцијална анализа „корисно оруђе у читању позоришног
текста“ 21, јер „одређивање
актанцијалне структуре допушта да поштедимо себе оних анализа, конфузних попут класичне
психолошке анализе ликова, и
неизвесних попут такође класичне драматургије позоришног
текста.“22
Упоређујући радове Ан Иберсфелд и аналитичке поступке произашле Гремасове структуралне семантике Предраг Лазаревић
конституише актанцијални модел са шест кућица23:

20 Исто, стр. 47.
21 Исто, стр. 51.
22 Исто, стр. 47.
23 Лазаревић, Предраг. Читање као
преиспитивање, ЗУНС, И. Сарајево, 2013,
стр.62
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При овоме треба имати на уму
он сам није никада такав субјект,
да Гремас прави јасну дистинкцију
рецимо Астианакс или Хектор
између јединица анализе које нау Андромахи
зива актантима и лица у комаду.
Према овој оделитости Лазаревић
при чему изводи следећи
наводи три конститутивне
закључак: „актант се дакле
категорије актанта:
изједначује са елементом (лекси1. актант може бити апстракција кализованим или нелексикали(Град, Ерос, Бог, Слобода) или зованим) који у базичној речениколективно лице (антички хор, ци приче има синтаксичку
војска) или пак скупина више функцију: постоје субјекат, адрелица (та група лица, видећемо, сат, противник и помоћник чије
може да буде противник субјекта су синтаксичке функције очии његове радње);
гледне и адресант, чија је грама2. једно лице може истовремено тичка улога мање видљива и који,
или наизменично да има раз- ако се тако може рећи, припада
личите актанцијалне функције; једној ранијој реченици.“24 Так3. један актант може бити сцен- ву темпоралну припадност моски одсутан и његова тексту- жемо да одредимо преко њене
ална присутност може бити оз- функције у целокупном склопу,
начена једино у дискурсу дру- а у доменима традиционалне грагих субјеката исказивања док
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матике то би био прилог за на- коб кад се рашчлани добијамо
чин.
низ питања као што су: ко ратује,
Применимо ли све наведено с ким ратује, зашто ратује... Ма
на дату Симовићеву драму онда како се чинили одговори нису
можемо да конституишемо ба- тако једноставни. На општем плазични актанциони модел, при че- ну ратују Отоманска царевина и
му нам се намеће питање адре- хришћанска/кршћанска заједница,
санта, односно пошиљаоца по- у складу с тим Хасанага је оличење
руке, који има мотивацијску уло- царства, његов стуб и бедем на
гу у делу. У Симовићевој Хасана- несигурним границама – крајинама,
гиници то је рат. Наиме, радња, али, ако тај општи план донекле
збивање, дешавање, отпочиње у локализујемо добијамо једну невреме рата, у војној болници. Да- обичну структуру о којој је већ
кле, базични хронотоп драме је било речи, а за коју нам упоришратна болница у планини, одно- те даје језик којим се користе просно место на коме се укрштају све тагонисти, дакле у Херцеговини
најстрашније последице рата. У на Крајини, противстављени су
само делу ничим није сугериса- истоветњаци само друге вере, одно о ком је рату реч, да ли је у носно другога закона. На основу
питању Кандијски рат (изворно овога произилази да у базичном
историјско време варијанте коју актанционом моделу кућице адресу забележили Фортис и Караџић), саната 1 и 2 заузима рат у свом
Херцеговачка буна или неки од општем виду (А1) и локализовалокалних сукоба у Херцеговини, ном аспекту (А2). У складу са
само је прецизно одређен лока- овим намеће се питање ко је
литет Херцеговине помињањем субјекат (С)? У првом случају он
колект и вно
тело
градова Требиња и Гацка. Сукоб ј е
као кључни конституент сваке (Војска+Хасанага+сви прваци
драмске радње, без ког драма за- који су изнад Хасанаге, али и бег
право и не постоји, код Симовића Пинторовић, а у крајњем случају
је одмах уведен у највећем степе- и сви остали именовани и неину потенције, он је непосредан, меновани протагонисти, чак и
директан – рат. Тај свеопшти су- Хасанагиница) у другом случају
то је такође колективни елемент
73
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с тим да су ту садржани само Ха- да у кућици (А2) можемо да
санага и војска му.
констатујемо да је реч о рату поУ кућици објекта (О) у овом род ица (Х ас а на г ине и
случају (А1)+(А2) је породица Пинторовића). Овај сукоб има
Пинторовића и Хасанагиница изразито социјалну димензију о
као колективни објекат [модел којој је у литератури већ било ре(А1)], док је у случају модела (А2) чи, јер се сукобљавају бег (виши
објекат искључиво Хасанагини- сталеж) и ага (нижи сталеж) а Хаца. Међутим, као свеопшти објекат, санагиница је и субјект, али и
као епицентрално дејство у од- објект овог сукоба с тим да у
суству присуства јесте лик Имот- случају (А2) објекту се придружују
ског кадије, неименован, физич- и ликови имотског кадије и сики мртав а у потпуности функ- на.
ционално дејствен. У том контексту само у нешто мањем обиму
дејства у одсуству присуства је
беба – једногодишњи Хасанагин
син, који се појављује само на
крају.

Из овако конституисаног базичног модела можемо да сагледамо актанционе моделе свих ликова, јер да нема рата не би било
тако знатног повода за кључни
инцидент/преседан који покреће
збивање, а то је талк о ком је већ
било речи.
Дакле, Хасанагиница на крајње
специфичан начин трпи последице рата. Уколико узмемо да у
њеном случају кућицу адресанта (А1) запрема рат у оба вида (општем и уже локализованом) он74

У кућицама помоћника (П) и
противника (Пр) у случају Хасанагинице запажамо кључну
инверзију на основу које можемо да утврдимо размере њене
трагедије, односно да сагледамо
њену трагичку кривицу , а самим
тим да ово Симовићево дело одредимо као једну од веома успелих
трагедија у систему српске
књижевности, јер се као помоћник
(П) испоставља једино Јусуф Хасанагин саветник, а као противници (Пр) Хасанага – муж и отац детета, бег Пинторовић – брат
стара Пинторовићка – мајка. Дакле, наспрам Хасанагинице су
њени најближи, она је у једном
тренутку принуђена да им добаци како се служе њеним речима

ПОСТМОДЕРНА ПОЕТИКА ТРАНСПОЗИЦИЈЕ

када јој хвале имотског кадију за и својеврсни прекор за своју злу
ког је она својевремено хтела да судбину:
пође. Мајци и брату она упућује
„Па и то сам тако говорила, баш теби,
онда, пре седам година!
Хоћете ли сад
да ја вама на то одговарам
онако, оним речима,
како сте ви мени одговарали?
Кад сам рекла да је сав од кадифе,
казала си ми да је женекаст,
а да је Хасанага од станца камена!
Мушкарчина!
А кад сам теби говорила то,
то за косу, руку, глас и покрете,
казао си ми да је потуљен!
Њему сте се и пред слугама смејали.“
(Симовић: 1984,59)
У том контексту посебно ме- гута и сажиже свако светло, па и
сто заузима својеврсна ода мра- саму душу као светло бесамртно:
ку, односно свеопштој тмини која
„Не светли ништа ни у кући,
не светли ни на сокаку.
Неко с неким о твојој судбини
разговара
у мраку.
Узалуд чекаш, дигавши
очајно лице из шака.
Не виде им се ни лица, ни имена,
ни речи им се не чују
од мрака.
Немаш појма шта се дешава,
ти ниси у том колу;
75
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а то је твоја глава међу њима
на столу.
Не знаш да л ће ти главу на пањ,
ил ће те с лађе, у џаку.
Ти знаш само толико,
да се то ради
у мраку.
Одмиче ноћ, а ти чекаш
да ти се пресуда јави.
Тебе не зову на разговор,
а суде
о твојој глави.
Црне у довратку чекају те чалме,
црне рукавице претресају ти стан.
Нико ти неће рећи зашто мораш
да дигнеш косу и наслониш образ
на пањ.
Соба се дими од кафа и од лула.
Твоја глава, ил твоја рука, шта је сад пало на
вагу?
Не знаш, не видиш, не чујеш,
све се то ради
у мраку.“
(Симовић: 1984,62-63)
Из наведених стихова јасно се
открива и актуелна крајње сатирична конотација не само на време настанка ове драме, већ и на
сва она времена у којима се
испољавају тоталитарни режими и исте такве свести, али, што
је најгоре, и савести. Много пре
„Отпадника“ и „Грешника“
покајничких дела политкомеса76

ра на чијим рукама је невина
српска крв, Симовић се хвата у
коштац са веома значајном проблематиком тзв. нестајања људи
и то у време када је и само
помињање Голог отока и сличних места водило у мрак, у потпуно нестајање.
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Међутим, преко овако
успостављене модулације лика
Хасанагинице Симовић у потпуности користи елементе садржане у Ерлангенском рукопису, јер
због свог ислама односно покорности: Богу, породици, обичајима
и родитељске преданости Хасанагиница страдава у овоземаљском
свету. Баш као у заклетви јунакиње
баладе: дином, иманом, рамазаном, књигом хамајлијом и
најмлађим братом, Хасанагиничин трагички пут омеђен је управо испуњавањем сваког од ових
сегмената.

се мења и она постаје више него
ли пожртвована мајка свесна да
се више неокаљана не може упутити кадији.
Овај приговор у сваком случају
не умањује размере њене трагедије
и њене трагичке кривице, већ само доводи до целисходнијег
сагледавања њеног мистичког
преображења. Саобразно највећим
духовницима она се подвизава и
достиже ону врсту подвига који
јој трајно додељује трнов венац
схимне.

На тај начин она остаје светло у тами, мир у општем рату,
Али, у одређењу Хасанагини- животодавка у сваковрсној смрти...
чине трагичке кривице у
Симовићевом делу може да се ис- V Закључак
каже и својеврсни приговор даИз свега наведеног произилатом мишљењу, јер према развојној
психологији она је и жртва соп- зи да је Симовићева Хасанагиниствене сујете, јер као беговица ца такво драмско дело које је успекоја је принуђена (одлука поро- ло да антиципира низ претходдице) да пређе на социјално ни- них истоимених дела, а нарочижи слој (агиница) она испољава то оних из усмене књижевне
својеврсну сујету када пречи Ха- традиције, с тим да је оно истинсанаги брачне дужности, што ска, савремена трагедија са униуказује на чињеницу да је желе- верзалним порукама о судбини
ла да иницира развод да би се појединца у тоталитарним режинеокаљана преудала за вољеног мима и системима.
имотског кадију. Рођењем сина
У поступку уметничког
(зачет је на силу) ова ситуација обликовања Симовић не пропуш-
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та да понуди и отворене сатиричке елементе, да ослоњен на
традицију искаже и јасне ставове у погледу формирања нових
нација, да заокружи Хасанагиничин ход по мукама, и да тако на
крајње специфичан начин у знатној
мери саобрази хришћанско и исламско мистичко искуство.
Дакле, Симовић је успео да на
основу поетике ипотичких начела постомодерне понуди аутономно уметничко дело, које
полисемантичношћу својих симбола али и односа и саодноса међу
ликовима односно протагонистима зрачи као целовит мозаик
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шароликих судбина али и страдања
истоветњака у сулудом рату (ратовима) наметнутим споља, те да
кроз сваку од тих судбина искаже трагедију једног времена и
једног народа.
Преко актанцијалних модела
видели смо како се укрштају традиционално и савремено и на који
начин је у систему српске
књижевности Симовић понудио
крајње упечатљиво уметничко
дело које наставља свој живот на
бројним сценама, не само срспког
говорног подручја, и које је и даље
актуелно својим универзалним
и свевременим порукама.
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ДРАМА И ПОЗОРНИЦА У ТЕАТРОЛОШКИМ
СТУДИЈАМА БРАНКА БРЂАНИНА
(Свјетска драма и домаћа позорница, Драма и позорница
српских пјесника, Драма и позорница српских прозаисата,
Арт принт, Бања Лука, 2010, 2013, 2015)
Апстракт: Бранко Брђанин је један од ријетких позоришних дјелатника
Републике Српске који се досљедно и истрајно бави „судбином“ односа драмског текста и позорнице у контексту свјетске и домаће драме и
позоришта. Широк је дијапазон његовог истраживања: од драматуршких паралела и утицаја, преко театрографских истраживања, до савременог конципирања репертоара, културне историје и политике националних позоришта. Доминира компаративно виђење проблема у
коме се, као запретена „стајна тачка“ подразумијева будућност позоришног живота Републике Српске, по више основа, од односа текста и
позорнице до његове будуће продукције, културне дипломатије, и
репертоарско-управљачке политике.
Кључне ријечи: драма, позорница, рецепција, драматизација, интертекстуалност, синкретизам, панорама, репертоар
1 Народно позориште Републике Српске Бања Лука, radesimovic@yaho.com
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I
Ријетке су књиге у српској компаратистици које у истом оквиру разматрају рецепцију свјетске
и перцепцију наше драмске баштине. О томе свједочи и Зоран
Константиновић, један од
најпоузданијих европских и
српских компаративиста, а
потврђује његова, сада већ
уџбеничка, књига Компаративно виђење српске књижевности.
(Константиновић: 1993) Зашто је
то тако не нуди одговор ни професор Константиновић. Ми мислимо да је разлог у томе што се
само ријетки баве драмом и позорницом у исто вријеме ‒ јер тај
посао захтијева двојност читања.
Драма се, наиме, чита и кад се
гледа и обавезно гледа док се чита. Ако тако устројену двојези
чност (а она је неминовна, исходи из природе стваралачког процеса), суочићемо се са истим
именовањима из свјетске баштине и добићемо до краја усложње
ну семантику актанцијалних
упоређивања. А за таква истра
живања није довољан само научни приступ, него и проживљено
искуство драмског писца и сценског дјелатника. Бранко Брђанин
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има тај фундус биографских података, а стечен је упорним и синхроним радом на више колосијека,
у коме се удружује искуство теоретичара, драматурга, редитеља,
што је минимум квалификација
за усложњену густоћу наведених
и насловљених књига.
Из тих разлога Брђанинове
студије-књиге доживљавамо као
вриједан допринос и ризичан подухват да се, за сада, у оквирима
српске драме и позорнице отвори (код нас) један другачији приступ у самјерању драме и позорнице као стваралачког феномена
текстуално-позоришне интертекстуалности, а потом цијели процес пренесе у контекст европских
и свјетских баштиника. То, свакако, није могуће из досадашњих
хронолошко-театрографских искустава, већ методом намјенских
кодирања стајних тачака битних
конструкта, релевантних, прије
свега, за домаће драмско стваралаштво. И управо су у том кључу
структурисане његове књиге која
ће, само недовољно обавијештеним
читаоцима преамбициозно звучати под збирним насловом драма и позорница.
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Ако већ у првој књизи Свјетска
драма и домаћа позорница разгрнемо ту врсту паучине, одмах
ћемо уочити да овдје није ријеч
ни о каквој хронологији већ се ради о пробраној – хронотопској
уочљивости, односно, временско/
просторној видљивости читања
која се тиче свих нас. С те тачке
ослонца рукопис онда може да се
чита и као својеврсни драматуршки предложак састављен од 13 сцена (есеја) и да се подијели у три
чина, три битна сегмента, у архижанровском расклапању дјела.
Дакле, композиционо гледано, чинови – сегменти (заокружени) ове
Драме – Студије могли би да се
назначе као: Архитекст – Интертекст – Контекст а сцене задрже
у изворној композицији аутора.
Да се разумијемо, ми не чинимо
никакав експеримент – овим се
приступом, а он долази из семантике рукописа – садржај књиге,
без икаквих затамљења, или, што
је недопустиво, преобликовања,
само структурално артикулише
да би се видније указала њена знаковитост.

тски комички прототип у српској
књижевности, Ростанов Орлић
у рецепцији Јована Дучића и
Чеховљев костимски минимализам.
У другом чину Интертексту
ређа се седам сцена – есеја и то:
Емиграција као судбина, Три ратна круга, Сценски текст: Каин
драмске књижевности, Панорама савремене српске драме и позоришта, Косово и српска драма
у другој половини 20. вијека, Од
Михајловића до Михајловића,
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ у Бањој
Луци – НАЦИОНАЛНИ ТЕАТАР.
И за крај смо, за трећи чин –
Контекст, оставили три сцене, односно есеја: Први вијек сценског
живота – Јазавац пред судом:
између приповједачког и драмског, Тридесет година „изгнанства“‹ из завичаја и СЛУЧАЈ ДРАМЕ – ДРАМА СЛУЧАЈА.

Разврставање рукописа на три
дијела вршимо ради указивања
на унутрашњу везивност садржаја
који најбоље илуструју, нашом
Први чин Архитекст чине три интервенцијом, измишљени насцене, уводна есеја, са зачудним зиви Чинова (архитекст, интерпаралелама и насловима: Свје текст, контекст). У архитексту се
суочавамо са најсложенијим ар81
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хетипским нитима Менандровог
Намћора (дакле, грчког узора)
преко кога се, чином палијата –
прерада, залази у стваралачко
насљеђе Ариоста и Молијера а
потом наших – Стерије и Кочића.
И то је, у најкраћем, прва сцена.
У другој се и трећој сцени путем
рециклажног подсјећања Јована
Дучића на већ заборављене неоромантичаре (Ростана) – стиже
до оне врсте минималног, забо
рављеног, а битног, ситничарења
које се, (трећа сцена), посебно
везује за Антона Павловича Чехова. Његов минимализам није
само костимски, он је, у нашем
поимању чин препознавања,
(Чеховљев костимски минимализам), само дио много сложе
нијег питања чеховљевске драмске композиције, драматургије
простора, свјетла, сценографије,
диегетског простора и сл. Свега
онога што значи на позорници и
што са ње зрачи – јер она је, ипак,
цио свијет. Дакле, први чин је
најсложенији јер је архетипски ‒
јер је од свилених нити које се,
реално, у сваком умјетничком
дјелу најтеже уочавају.

прича одвија у нама ближем искуству, дјелује лакше и „однекуд
познатије“. А ту „познатост“ крије
Брђанин и открива Брђанин – јер
нас преко Мрожека „увлачи“ у тему емиграната, преко „три ратна
круга“ односно Харвуда и тему
рата у позоришту, у култури, у
животу а рат нам је барем „близак“. Преко Ричарда Шекнера,
„корифеја америчке татарске авангарде“, уводи нас у све ОВО што
се ОВДЈЕ И САДА назива демонтажом драмског текста и завршава „панорамом савремене српске
драме“ – од Небеског одреда Ђорђа
Лебовића, преко Михајловића, и
поново Михајловића, – а све у
крајњој намјери да репертоар НАЦИОНАЛНОГ ПОЗОРИШТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ коначно буде дефинисан и преко развоја традиционалне линије у модерној
српској драми.

У контекст су уврштена тројица
писаца (Кочић, Ћопић, Кољевић)
који су, истовремено, и наши и
свјетски, толико и у тој мјери да
их доживљавамо као својеврсну
катарзу српске драме у Босни и
Херцеговини на почетку, у среСа интертекстом, иако најобим дини, и на крају двадесетог вијека.
нијим, са седам есеја, цијела се Овим се потврђује наш утисак да
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је хронотопско самјерање једно
од кључних, критичко-теоријских
упоришта Брђаниновог истраживачког поступка. Он ће, поред
компаративне методе и емпиријске
досљедности, доминирати и у наредним театарским студијама
овог аутора. Да подсјетимо, хронотоп је временско-просторни
укрштај у коме је могуће кодирати специфичну тежину драмског
дјела, жанра посебно, али и
стереотипијске линије архижанровских уланчавања. Отуд код
Брђанина тако широко захваћен
простор на почетку књиге (нашем првом чину) потом намјенско,
просторно и временско ширење
у средишњици (други чин) да би
се, сам од себе, у посљедња три
есеја (трећи чин) простор згуснуо и увукао у вријеме а све како би, дијахронијски, композиција
Студије могла да поентира, прије
свих, писцима „савременицима“
Републике Српске. Да појаснимо:
три посљедња есеја говоре о Јазавцу
пред судом, о злонамјерној
рецепцији Ђопићевих драмати
зација у Завичају и злодухој судбини Кољевићеве драме Вечера
пред пут. А све ово аутор је поредао по основу архивских
истраживања и имаголошких

упоређивања – користећи, понекад, лично свједочење.
А шта се у том палијату добија?
Прије свега још живуће, архетипске жижгице, које једнако горе у
Давиду Штрбцу, Николетини
Бурсаћу и Раду – Николе Кољевића.
У њима се препознајемо и са њима
идентификујемо. Па можемо ли,
онда, говорити о једној врсти ауторског преиспитивања (нашег)
културног и националног идентитета у овој Студији. Не да можемо, већ морамо! Јер нико неће
(или не зна) да искаже – а о томе
пише Брђанин, да је Кочић прије
Брехта самоникло „откључао“ епски театар. Да је Ћопић, на примјер,
у својим причама, магичнији од
многих магијских реалиста. И да
би нас, вјероватно, грко исмијао
када би му данас саопштили да
се „убисмо расправљајући“ како
да на сцени „превазиђемо“ његов
драматуршки и језички „архаизам“. И да је Кољевић, много прије
од савременика у бившој Југосла
вији, знао за тајну Чеховљевог костимског минимализма, односно
свилену кравату Ујка Вање, испод које, поштено говорећи, и
даље „вири“ модерна драма. Од
Жарија до Бекета и даље – укључу
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јући и господина Ричарда Шекнера. И написао Вечеру пред пут.
А ми о томе слабо да смо ишта
знали. А не знамо ни данас. Зато
кренимо од краја. Прочитајмо
прво СЛУЧАЈ ДРАМЕ – ДРАМА
СЛУЧАЈА НИКОЛЕ КОЉЕВИЋА
па ћемо онда – лакше, доћи и до
Менандровог Намћора.
II
Будући да сам један од рецензената прве књиге, настојао сам
да на релацији архитекста – интертекста – контекста дешифру
јем и протумачим њену драматуршку цјелину и унутрашњу повезаност. Истоврсно „читање“ нове књиге (Драма и позорница
српских пјесника) као наставак
сличног или истог конструкта
било би сувишно, јер сам избор
теме - драма српских пјесника одређује њен дијахронијски карактер. Он се, у најкраћем,
слиједећи логику православне
духовности, али и књижевноисторијске задатости, самоустро
јио и природно поредао: од Петра Петровића II Његоша, преко
Алексе Шантића, Јована Дучића,
Милутина Бојића, Скендера
Куленовића, Стевана Раичковића,
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Ивана В. Лалића, Љубомира
Симовића, Милована Данојлића,
Матије Бећковића, Милосава
Тешића, Ненада Грујичића, па
све до најмлађег, Владимира
Јагличића.
Сваком је од њих у овој
публикацији посвећена најмање
једна студија, осим потоње тројице
савремених пјесника повезаних
у једном приказу, по основу родовско-жанровског синкретизма. Тиме се, путем ненаметљивог
сумирања, ауторски сублимира
жанровска функционализација
многих театролошких дисциплина као кључних силница у дешифро
вању пјесника и дефинисању ове
књиге. Нимало случајно, Брђанин
је, подсјетимо, пјесник и драмски писац, тако да се ова синтеза може тумачити и као израз театарске аутопоетике, односно
сталног и упорног тестирања и
одгонетања властите драме
пјесника.
Све то, и много више, већ се
распознаје у прочелној студији
Родовска „драма“ на политичкој
„позорници“ писаној, поред осталог, поводом двјестоте годишњице
рођења Петра Петровића II Његоша,
шест деценија од првог српског
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постављања Горског вијенца послије
Другог свјетског рата и „читања“
Хуга Клајна. Ради се о драматуршкој
перцепцији и позоришној
рецепцији Његошевог Горског
вијенца у којој се, неминовно,
преплићу стара (драматуршка!)
питања „за“ и „против“ позоришног Горског вијенца и узрочно
одражавају на његове сценско/
политичке инсценације. У том
збиру разнородних интерпре
тација Брђанин нам подастире
низ података, цитата, теоријских
и поетичких начела, слика свјетова,
од којих нас готово затиче податак да ниједно позориште у Босни и Херцеговини, професионално и аматерско, досада није
постављало овај драмски спјев
(ако изузмемо мостарске Гусле,
и, донекле, фочанско Побратимство на самом почетку прошлог
вијека). У тој и таквој рецепцији
аутор се, уз помоћ Клајна, драматуршки опредјељује за изворно
тумачење Његоша, за радњу као
збивање ‒ muthos ‒ ове значајне
приче. То је, допишимо, аристотеловско собитије на српски начин, коме се приклања Брђанин,
наговјештава Клајн, а ми га
досљедно региструјемо и кодирамо као једну врсту позоришне

датости. (Ако би се ишло овим
трагом, онда би се, вјерујемо, барем ублажили и многи неспоразуми везани за досадашња
„осцењивања“ Горског вијенца,
али, што је важније, и будућа!).
Сумарно гледајући импонује
приступ раду и број театролошких „алатки“ којима се служи наш
аутор: од театрографске акрибије,
драматуршке досљедности и
теоријске уочљивости, до антрополошких и политиколошких
опсервација.
С те позиције није онда тешко „склизнути“ у драмског
Шантића, разапетог у драми
пјесника, између „пјесничке и/
или привидне драме“, што не значи, вели Брђанин, да је овај други виши или мањи драматичар,
пјесник, Србин..., друго је питање
шта је „боље“ и шта „старије“. И
тако, редом, све до Владимира
Јагличића који је, „у жанровском
погледу најближе драмском спјеву“
(Брђанин), траје и претрајава
Његошева пјесничко/драмска парадигма, као основа и тачка ослонца „драме и позорнице српских
пјесника“, у књизи потпуно јасна
а у цјелини сасвим извјесна.
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Толико о духовној вертикали
српских драмских пјесника, а
Брђанин не би био то што јесте
да у „причу“, по побочној линији,
не уводи присуство свјетске позорнице и њене најзначајније ауторе. То се, прије свих, односи на
Вилијема Шекспира и његове посредне и непосредне утицаје на
Стевана Раичковића, Ивана В.
Лалића, Љубомира Симовића и
Милована Данојлића. Нашу тезу најбоље илуструју називи есеја/
студија и њихов поредак: Пјеснички
свијет као поетичка позорница
(Препјеви Стевана Раичковића:
дијалог са Виљемом Шекспиром,
Одсјај шекспирових „звијезда“ у
поезији и поетици С. Раичковића,
Интертекстуалне везе Лалићеве
поезије (Пјесме Офелија и Први
глумац Хамлету) са Шекспировом драмом, Пјесник Иван В.
Лалић као драмски писац, Љубомир
Симовић, Преводилачке бравуре на „даскама које живот значе“.
Видљиво је, већ у насловима,
да се Шекспир помиње два пута,
његови јунаци у истој мјери, а даске, звијезде и интертекстуалне
везе, суштински, на сваком кораку. Код Стевана Раичковића у
агонално-агонијској драми
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превођења, посредна аналогија:
Шантић – Његош (друго је питање
шта је „боље“ и шта „старије“),
код Ивана В. Лалића у интертекстуалним процесима са Шекспировим јунацима, код Љубомира
Симовића у самој чињеници да
је овај аутор већ одавно проглашен „српским Шекспиром“, а код
чаробљака српског језика, Милована Данојлића, у смјелом и ненадмашном „надметању“ на при
мјеру Богојављенске ноћи.
Трећа линија, понајвише татрографска, што не значи мање
вриједна и корисна у проучавању
феномена драме и „позорнице
српских пјесника“, напротив, односи се на Рецепцију Ростановог
Орлића Јована Дучића, Кулено
вићеве драмске цензуре и „аутоцензуре“, односно, игру „продужетака“ под збирним називом:
Трагедија која траје: „драма“
Матије Бећковића. То је она врста
„џепних филиграна“ за којима,
дуго и непогрешиво, успјешно
трага Брђанин (сјетимо се наслова из прве књиге: Случај драмедрама случаја: Професорова „Вечера пред пут“ (сарајевске „забране“ и бањалучка „скидања“ комада Николе Кољевића)), вишестру-
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ко корисних за историју савремене драме у Босни и Херцеговини, али и ваљано примјерених
за провјеру познатог правила:
тајна овог заната једнако се крије
испред и иза кулиса.
На крају, наведимо, да рецензент ове књиге у тексту објављеном
на клапни насловне корице
закључује како се стилом и дометом (...) врхунећи, издваја рад
о драмама Милутина Бојића. Ради се о позамашној студији Драма Милутина Бојића, насталој
поводом премијерног постављања
Госпође Олге на сцену Народног
позоришта Републике Српске (24.
фебруара 2004), гдје се (као и у
цијелој књизи, поновимо!), преко метафоричко/сугестивних поднаслова (Изгубљено или
заборављено, Случај или несрећан
случај, Европски драмско-позоришни контекст, Српски културолошки контекст, Неоствареност – лик и дјело, Госпођа Олга
– накнадно читање), паралелно
реконструише „драма драме“ и
„драма пјесника“. Резултати
истраживања (ако је то за неку
утјеху, а јесте), потврђују освјештану
истину да „смрт пјесника није и
трај трагедије“ поготову ако

пјесник, а ради се о Бојићу, има
одане „приложнике“ попут нашег аутора. Брђанин, видјели смо,
не исписује само наведене редове већ паралелно, као драматургесејиста практично оживљава и
представу, (премијера: 24.2.2004,
Народно позориште Републике
Српске, у вријеме кад је обављао
дужност драматурга и умјетничког
директора ове позоришне куће),
а то је усамљен примјер сублимираног научно-показног дјело
вања у позоришном искуству искуству Републике Српске.
III
Трећа књига Бранка Брђанина
Драма и позорница српских прозаиста на извјестан начин сублимише досадашње ставове аутора, приступ грађи и предмету рада, провјеравајући све то на „пробраним“ српским прозаистима
прошлог вијека и њиховом
„превођењу“ на језик позоришта.
На почетку књиге Брђанин се
парадигматски враћа Петру Кочићу
и његовом Јазавцу пред судом
уочавајући да досадашње расправе на тему колико је ово дјело
„приповједачко или драмско“ на
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извјестан начин постаје излишно, ако се уважи податак да је ова
прича/драмолет најчитанија и
најгледанија у српском народу,
више од једног вијека. Значи, овдје
се не ради о питању или/или него и о једном и другом, и о драми и о позорници, причи и
причању, као исходишту драмског и сценског рода. А то је и
суштинско питање „амбивалетности“ Иве Андрића, нашег јединог
нобеловца, кад је позориште у
питању. Са једне стране, јасан је
његов теоријски став да је „позориште најјаловији од свих наших
напора“, а са друге, свијест да ће
„прича и причање“ као суштинска вриједност његовог дјела и
живота, неминовно, „завршити“
на сцени. Нека се то, барем у што
мањој мјери, не дешава за мог живота, „одсијеца“ наш највећи прозаиста, док га у окружењу, од
најбољих пријатеља до животне
сапутнице, опсједају „позоришни људи“. Зна то Брђанин и
истражује до најмањих ситница,
а као да сугерише да се поред
књижевног вратимо и позоришном „читању“ Андрића. Кочић и
Андрић нису само национални,
већ и позоришни револуционари, ма како то „звучало“, први јер
88

је путем Јазавца у српском позоришту антиципирао Брехта, а
други зато што је написао Аску
и вука – један од најбриљантнијих
„театарских текстова“ нашег пострамског позоришта.
Наставак Брђанинове студије
истражује прозаисте велике драмске потенције, и резултата, који су,
углавном, или „заборављени“, или
„изгнани“ из Завичаја, или напросто намјенски „скрајнути“ у свом
и овом времену, кад је рецентна
критика у питању.
Ради се, прије свих, о Боривоју
Јевтићу, младобосанском драматичару, једном од највећих српских
међуратних писаца. О томе, од самих почетака, свједоче угледни
историчари драме и позоришта:
Стојковић, Лешић, Вучковић, као
и најмлађи, Ранко Поповић, Андреја
Марић, али то изгледа није довољно,
тако да се овај аутор ни данас не
изводи у српским позориштима.
Занимљиво је да његова Обећана
земља, драма/свједочење о
Сарајевском атентату, није приказана у овом вијеку ни у једном
српском позоришту, чак ни прошле године, поводом стоте
годишњице од Првог свјетског рата. (Нашло се, свакако, мјеста и
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новаца за разноразне „позоришне
текстове“ попут колажирано/драматизованих пројеката: Четрнаеста, Мали ми је овај гроб, Змајоубице
и сл.). Биће да му и даље памте „национални активизам“ у штабу Златиборског четничког корпуса, и
учешће у „специјалној мисији“ при
покушају преузимања Мирослав
љевог јеванђеља из манастира Рача.
Позоришни „случајеви“ Бранка Ћопића умногоме подсјећају
на судбину позоришних драма и
драматизација његовог кума и
партизанског исписника Скендера Куленовића, подробно „исписану“ у претходној књизи под
називом Куленовиће драмске цензуре и „аутоцензуре“ (Покушај
реконструкције „случаја Друга
Скендера“: прилог за историју
драме у БиХ). Иако борац, партизан, и комунистички активиста, иако најчитанији и
најпревођенији српски писац у
српској историји, аутор милионских тиража, Ћопић је цио живот био под „сумњом“, а у властитом Завичају и под „лупом“. Због
Јеретичке приче, Одумирања
међеда, али и других сатиричних
прича, пјесама и поема. Отуд, са-

општава Брђанин, и невјероватни
податак да је од претпосљедне
премијере Крајишких делија,
априла 1976, драматизација Вера Црвенчанин – режија Милорад Берић, па до премијере
Одумирања међеда изведене на
матичној сцени Народног позоришта Републике Српске 3. новембра 2006, прошло пуних 30
година. Тај податак, као и многи
другу везани за највећег писца
савременог српског језика, треба да забрине многе у Републици
Српској, и шире, јер су дио политичке клаустрофобије и погубног утицаја позоришне политике на културу у цјелини.
Огрешења о голооточке
списатеље, Драгослава Михаило
вића и Борислава Пекића, предмет су опсежног и неумољивог
проницања Бранка Брђанина у
саму суштину наведеног проблема. Кад је први у питању ради се,
поред осталог, о суровој и јединој
директној забрани представе Кад
су цветале тикве, након праизведбе, рађеној према његовој
драматизацији властитог романа. Рецентна критика углавном
пише о „драматуршким слабостима“ иако је и недовољно
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упућеним јасно да се ради о једној
од прекретничких драма српске
драмске књижевности послије
Другог свјестског рата, те да је након њене забране заустављен тек
започети ток српске драматургије
заснован на „чеховљевским“
чињеницама из стварног живота. То је утицало и на друге драме Драгослава Михаиловића, од
Увођења у посао па до недавно
објављених Скупљача, као и на
укупни контекст развоја савремене српске драме у другој половини ХХ вијека.
У том контексту Брђанин у
обимном тексту обзнањује да су
наша досадашња, критичка и
историографска истраживања
литературе, драме и позоришта,
лакомислено и површно „протрчала“ поред Пекићевог драматичарског опуса, његове поетике и аутопоетике, јасно оцртане
не само у унутрашњим-значе
њским слојевима драма, већ и
Пекићевом односу према драмском роду уопште. На „поправни“ ће, духовито примјећује аутор, „из Пекића“ многа књиже
вно-историјска и театографска
имена: од Деретића, Палавестре,
Стеменковића, Селинића, Вол90

ка, Рашка Б. Јовановића, Петра
Марјановића и даље, све до Светислава Јованова, једног од
најновијих „читалаца“ Пекића
који, на ваљан и упоран начин,
покушава да му врати неправедно одузето мјесто у националној
драматици друге половине ХХ
вијека. Брђанин је један од приложника у причи Светислава
Јованова, која се не тиче само Борислава Пекића, већ цијелог избора овог аутора, односно оних
врсних драматичара који су само, и искључиво, због идеолошких „скретања“ са партијске линије
комунизма робијали, забрањивани,
заобилажени, заборављани. Та је
прича посебно изражена крејем
шездесетих и почетком седамдесетих година прошлог вијека, а
Брђаниново указивање на Ћопића,
Михаиловића, Пекића, дио је културног и професионалног дуга
колико корисног историји српске
драме, толико и новој позори
шној продукцији и сценској
валоризацији ових аутора.
Брђаниново интертекстуално
самјерање четири Годоа, Балзаковог, Бекетовог, Булатовићевог
и надасве Жарка Команина, од
наде до безнађа, дио је озбиљне
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валоризације овог потоњег, али
и артикулације драматуршког и
духовног стања у коме се налази
модерна српска драма. Она
официјелно призната, позната и
награђивана, дио је нихилистичког процеса који се у српској драми „одиграва“ управо од премијере
Бекетовог до Команиновог Годоа,
од почетне наде до крајњег безнађа.
Сви који тако не мисле заврши-

ли су или као „узгредни“ драматичари попут Мома Капора, а Капор то није и не може бити, по
Брђанину и многима, или као
„непостојећи“ театарски
дјелатници, попут Светислава
Стефановића, чије „откривање“
и достојно враћање на мјесто које
му припада, чини ову књигу незаобилазном и на извјестан начин подвижничком.

Закључак
Кратак преглед театролошких
књига – студија Бранка Брђани
на, уводи нас у свијет савремене
српске драме, њеног контекста и
антиципације, заборављених дјела
и вриједности, и поставља неколико теооријских питања актуелних и битних по народна позоришта данас. То се, прије свега, односи на односе свјетске драме и домаће позорнице, интертекстуалну повезаност српских
и свјетских драматичара, забрањене
и неправедно заборављене драме и ауторе, однос традиционал-

ног и пострамског позоришта,
хроничарења и валоризације програмске, кадровске и друштвене
политике ововременог Народног
позоришта Републике Српске, од
самих почетака, септембра 1930,
до 2005. године. Све то је од
непроцјењивог значаја за театрографска сажимања српске драме, посебно драме Републике
Српске, али и надасве корисно за
будуће пројецирање културне и
позоришне политике, образовање
кадрова и свеукупне будућности
нашег савременог позоришта.
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Одрастање у Буђењу пролећа
Убиство и самоубиство младих људи у драми Буђење пролећа
шокира. Али, шта је са онима
који преживљавају?
Ако поставимо драму Франка Ведекинда на почетак двадесетог века – млади људи су убија
ни у Великом рату и то је називано хероизам. Херојем је проглашаван и онај који је успео да
изврши историјско убиство.
Његово име се памтило заувек,
док је онај који промашио падао
у историјски заборав. Зигмунд
Фројд је приметио да велики ли-

кови на позорници привлаче
управо због њихове аморалности. Фридрих Шилер је написао
драму о убици Виљему Телу, националном хероју Швајцарске.
Гаврило Принцип је после
Сарајевског атентата проглашаван за јунака, монструма, терористу – све у зависности од угла гледања.
Може ли друштво да опстане
ако нема хероје? Кад је Кенеди
без употребе нуклеарног оружја
изашао из кубанске кризе,
поједини официри америчке
војске су жалили. У току ратова
трговцима гвожђем који су јурили
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за профитом и радницима који
су саботирали ратну опрему
суђено је као велеиздајницима.
Морална и патриотска вредност
ових чинова свакако нису биле
на истој ваги. Како Ниче примећује:
Авај, разум, озбиљност, власт
над афектима, та читава туробна ствар која се назива
размишљањем, сва та преимућства
и украси човека: како ли су скупо наплаћени! Колико ли крви
и грозоте лежи у темељу свих
„добрих ствари“!
У тренутку кад је написан, Ведекиндов комад је забрањен за
извођење. Пре 120 година ова
драма је вређала грађанска осећања
и потпала је под удар цензуре.
Времена су се променила и Буђење
пролећа се игра широм света,
чак је послужило као основа за
бродвејски мјузикл. На питања
да ли је постоји државна цензура, свака влада ће одговорити
одречно. Међутим, док је у прошлости функционисање државне безбедности зависило од њене
способности и опремљености да
контролише непријатеља, данас
она постоји да контролише сопствену армију, полицију и соп-
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ствене грађане. Томе служе и механизми цензуре.
Шта се у том „врлом новом
свету“ десило са јунацима гра
ђанског друштва? Уместо њих,
добили смо замену у виду
гламуризације религиозног, патриотског и поштованог ТВ јунака.
Јер, како би другачије културно
унижени могао да имитира активности хероја, него да остварује
илузију херојског избора укљу
чивањем даљинског управљача.
Буђење пролећа није застарело. Ова драма постаје много
важнија у времену када армије
постају све јаче, затвори и бомбе све већи, начини за успостављање
дисциплине све разуђенији. Циљ
образовања јесте да заустави људе
да постављају питања. То је основа и савременог потрошачког
друштва: трошите и не питајте
шта или где или зашто у својим
захтевима за више свега. Много
је лакше заменити огољену силу са конзумеристичким захтевима. Разлика између Ведекиндовог и нашег друштва само је у
техници.
Одрасли у Буђењу пролећа су
опасни. Они злостављају и
уништавају своју децу. Они су
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типични ауторитарни људи,
љигави зомбији према онима
који су изнад њих и ускогрудни
тирани за оне који су испод њих.
Ако господари издају налог да
треба експлоатисти или уклонити оне који су испод њих, зомбији
извршавају наређења. Такве личности су слуге фашизма које
омогућавају ратове. Ако нису узроци, они су средства.
Држава и трговина су постале једна међудејствена машина
која мора да ради по сваку цену.
Једини циљ јесте омогућити да
се машина креће. Примери су
свуда унаоколо: зашто радник и
отац прави бомбе које ће бити
бачене на децу другог радника и
оца? Суд је једноставан – шта би
друго радио? Радник мора да
обавља посао који ради или ће
његова породица живети у сиромаштву које проузрокује злочин, породично насиље, пијанство,
недовољно образовање, интелектуалну стагнацију и друштвену
изолацију. Он је принуђен да поступа неморално и награђен је
зато што то ради јер нема никаквих демократских одговорности
за сопствени живот. Одговори

су препуштени онима који покрећу
тотал-машину.
Морална одговорност је
замењена техничком одговорно
шћу, неком врстом категоричког
императива. Али, и Трећи рајх
је имао сопствени категорички
императив – поступајте тако да
би се Вођа, уколико би знао ваше поступке, сложио са њима.
Иронично гледајући, они којима
је одузета демократска одговорност за своје чињење су управо
ти који најчешће инсистирају да
тотал-машина ради по сваку цену – то је једина сигурност коју
они имају.
Многи млади људи имају исти
егоизам као њихови родитељи и
готово исту бруталност, можда
не баш сасвим исту, зато што су
њихови нагони још увек неприкривени лажном моралношћу.
Они су научени лажима: њима
је речено да живе у демократији,
да живот има значење и циљ, да
се њихова дела рачунају и да због
тога они треба да пазе шта раде.
Међутим, деца која иду у неугледне школе и живе у сивим
градовима и ружним предгра
ђима унапред знају да неће имати никакву демократску одго95
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ворност за будућност сопстве- паници, врсти одбројавања до
них породица. Због тога они не Судњег дана.
желе да изучавају културу која
Сада се уместо Хладног рата
им је понуђена.
води Црни рат. Чини се да Црни
Образовни систем је у колап- рат лагано избија из земље, посу ‒ јер покушава да научи децу лако стварајући облак у којем
мртвој култури, мртвој религији вребају економске пропасти и
и мртвим друштвеним митови- пиратерија банкара, еколошка
ма. Због тога млади прихватају катастрофа, фанатизам и терор,
културу „изван закона“. Та „ро- илегална емиграција и ексодус,
манса ризика“ је једина култура као и мржња према демократији
која је отворена за њих и води ка која је такође и мржња према
још већем насиљу. Култура „из- комшијама. Хладни рат се водио
ван закона“ цвета у нашим гра- око тога какву би то будућност
довима и то може бити озбиљан требало да имамо, док се Црни
знак упозорења: млади људи су рат води око прошлости. Он је
боље судије реалности него што проузрокован у прошлости касу то одрасли.
да су, са фаталном ароганцијом,
Тешко је замислити како је то моћне земље експлоатисале слабије
изгледало када је за време Хлад- и рањивије земље – тако да се
ног рата. Бертранд Расел, један сада греси очева преносе на деод водећих мислилаца XX века, цу. И Црни рат је сам по себи у
могао да каже премијеру који прошлости: он говори језиком
хоће да наоружа Велику Брита прошлости и жели да установи
нију нуклеарним оружјем да је њене институције. Али, он не
веће зло од Хитлера. Данас су може да се врати у прошлост, као
могуће још већа насиља власти што ни источноевропски комукоја остају без одговора интелек- низам није могао да изгради
туалне елите. Порасли смо као будућност.
дебелокошци и научили смо да
Када је Ведекинд писао Буђе
живимо са нечим што нам је до ње пролећа, он није знао да се
јуче изгледало незамисливо. Жи- његов свет суочава са катастровели смо у глупој, непопустљивој фом. Ми знамо да наш свет упра96
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во то чини. Требало би да боље
разумемо претеће опасности, све
могућности које су пред нама,
као и краткоћу времена. Време
више није стари човек са белом
брадом, штапом и светиљком.
То је дете које плаче и вуче своју
мајку за рукав како би га она подигла и понела са собом.
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Национална или народна позоришта –
између традиционалних и савремених
модела и образаца дјеловања
Посебан значај у контексту
расправа о позоришном систему,
као и изазовима промјене традиционалних модела позоришне
продукције, имају национална
или народна позоришта која имају
и највећу одговорност у друштву за развој позоришне умјетности
и културе у односу на модел јавне
подршке коју имају у постојећим
условима субвенције, али и у односу на ресурсе којима располажу. Кроз процес редефинисања
националних културних политика у европском контексту релативизована је доминација и

репрезентација појма национална култура. Поставља се питање
– колико је, и да ли је такав контекст утицао на редефинисање
улоге националних позоришта
(која им је додијељена још у доба
просвјетитељства), тј. улоге подржаваоца управо националне
културе или су пак и национална позоришта контекстуализована у пољу савремених умјетничких
изведбених пракси које еманирају
вриједности савремених трендова европских културних политика, у којима саме културне политике на националном нивоу јесу
99
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платформа за промјену, тј.
редефиницију. Поставља се кључно
питање – Што та промјена обухвата и да ли у међувремену настају
нови облици позоришта који су
у духу савремености?
Национално позориште у
инситуционалној равни одражава идеју и потребу политике и
културе да се у простору позоришта репрезентују моћ политике и моћ културе. На основу тог
става развијао се позоришни систем, и без обзира на његову
диверсификацију у савремености може се рећи да доминантна
садржај позоришног система у
европском контексту предста
вљају позоришта као ентитети
заштићени субвенцијом и нормативним одредбама која их дефинишу као јавне установе.

главним токовима европских културних политика. У позоришној
продукцији то је значило коопе
рацију и моделе копродукција,
који су подразумијевали прожи
мање националних култура и
њихов живот на сценама изван
матичне културе. Национална
позоришта се данас удружују и
чланови су мрежа и асоцијација
које унутар своје платформе
дјеловања окупљају носиоце иновативних и савремених приступа позоришту.
Наведени аспекти на проактиван начин утичу на буџети
рање које завређује повјерење
јавних финансија, тржишта и
специјализованих донација, дакле ‒ државе, публике и ширег
међународног контекста. Уколико само кроз такав симулациони модел поставимо данас жељени
концепт финансирања позоришта, тј. диверсификован модел
финансирања, поставља се питање
– Да ли у нашем моделу театра
имамо кадровске и организационе перформансе за то?

Тематски оквир и мапа истра
живања националних позоришта данас може имати заједнички
именитељ у ријечи промјена. Она
се успостављала унутар самих
позоришта, као потреба за
ефикаснијом институцијом и
редизајном насљеђа у савремеДакле, сам модел или статус
ном периоду и трендовима, који националног, регионалног, граднамећу управо промјене крите ског или независног театра нема
ријума и стандарда успостављених више доминантни значај. Пре100
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судна ознака једног театра јесте
његов умјетнички резултат који
се наслања на пројекат, наслов,
идеју која одговара новом и
пожељном утицају и мисији
дјеловања.

ном контексту Европе, али нас та
идеја стварања неких нових савремених модела позоришта, која
би одговарала некадашњем заносу и вјери у моћ која конституише позоришта – ипак уводи у
Анализа репертоара нацио- простор утопије.
налних позоришта и њихове геТрадиционална орагнизаци
неза може дати суштинске одго- она култура подржава и тради
воре на питање о промјенама које ционалну репертоарску поли
су пратиле потребу позоришта тику, која за собом повлачи и
да редефинише своју мисију и но- значајна финансијска средства,
ве стратегије организовања и која у присутном тренду смањивања
пословања, које нужно улазе у јавних финансија у пољу културе,
моделе партнерстава и копроду с једне стране показују неодрживост
кција кроз интернационализацију самог модела тзв. великих театара,
и међународну сарадњу. Ти про- а с друге стране поставља се питање
цеси су различитом динамиком оправданости да баш они односе
успостављали нове критеријуме највећи проценат буџета у пољу
и материјализовали нову и пожељну позоришне умјетности као
мисију националних театара.
секторског система једне државе.
Као што је репертоар, тј. идеја Супротно том освојеном тра
оснивања националних театара диционализму може се разми
некада опредијелила и њихову шљати о „поједностављењу“ и
организациону структуру и сам враћању на суштинскије моделе
модел, тако данас можемо поста- позоришта као умјетничке и
вити питање – На који начин они развојне лабораторије, звало се
данас могу бити редизајнирани оно и национални театар. Проје
првенствено у односу на програм? ктна логика може бити један од
Имамо, додуше, примјере неких начина да се то и постигне.
сасвим нових националних по- Савремена позоришна проду
зоришта која настају данас, у ин- кција подразумијева систем који
теркултурном или мултикултур-
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је моделован тако да процесе организацију и секторско
промјена подржава и убрзава.
пословање, што за резултат има
Нова организациона структу- мањи број запослених и мање
ра уз кадровско реструктурирање трошкове. Једноставна и модерпредстављала би основни чини- на организациона структура која
лац промјене који може унаприје је подређена продукцији позодити пословање једног позориш- ришне представе и реализацији
та и која за резултат може имати репертоарске политике представља
елиминисање негативних чини- једноставан позив да се не заболаца постојећих процеса рави тај сасвим једноставан принорганизације рада и бољу ефи- цип који се заборавља.

касност у свим сегментима рада
Суштински значај за редефи
уз примјену:
ницију позоришта данас има ре• стандарда савремене умјетни пертоар. Могућа класификација
на његово обликовање може бичке и сценске продукције,
ти одређена сљедећом класи
• пословања јавне установе кул- фикацијом кроз зоне утицаја:
туре сходно законским обаве• свјетских позоришних трендозама, и
ва (нпр. документарно, пост
• принципа савременог мена
драмско или политичко позоџмента у култури.
ришта);
Основни разлог јединствене • савремних теоријских мишљења
организационе цјелине јесте
(нпр. родне студије, у оквиру
успостављање два основна тока
којих се развија феминистичпрограмско-продукционог и проко позориште или гаy театар);
цесног менаџмента у циљу
реализације мисије позоришта. • интерсекторских пракси на
глобалном или локалном ниОсновни производ у позоришту
воу (позориште и екологија,
је позоришна представа и пројектна
позориште и медицина, позологика представља одговор на
риште и туризам), и
потребу за успостављањем организационог система који укида • програмских линија подршке
традиционалну позоришну
фондација за културу и других
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донаторских институција, као
и међународних институција
(нпр. Фонд за отворено друштво, Pro Helvetia, Европска културна фондација, УНЕСКО,
Савјет Европе, Европска
комисија).
Наведена класификација само помаже да успоставимо доминантне линије утицаја на репертоарске политике, али праве одговоре можемо добити тек у анализи појединачних репертоара
позоришта, тј. свих потенци
јалних студија случаја које ће дати одговор на постављену дилему да ли говоримо само о ефемерном знаку и библиографским
подацима битним за историју
једног позоришта или једног позоришног система или пак говоримо о позоришту које улази у
зоне утицаја које су од интереса
и другима. Можемо устврдити да
нас замке чекају како у традиционалним, тако и у савременим
изведбеним праксама, а то можемо потркијепити са два погледа
која у коначном резултирају одсуством јавног говора који шири
могућности утицаја театра данас.
Један став припада Драгану Клаићу
који у есеју „Лоши резултати

транзиције – нове промене на
обзорју“, истиче да је преовла
ђујући модел продукције и
дистрибуције сценских умјетно
сти (репертоарска позоришта)
„изгубио везу с променама у самом концепту сценских уметности, које су постале много више
разнолике него постављање драма канонског репертоара на сцену, уз нешто савремених драма“.
(Клаић: 2008, 95) С друге стране,
словеначки театролог Блаж Лукан опомиње да се нове позоришне политике успостављају и као
нови позоришни трендови које
је могуће дефинисати као
„тенденцију ка давању општије
(глобалне) вриједности одређеној
(новој) идеји, односно естетској
форми, са јасном намјером која
може да буде и естетска и ауторско-поетска, али је најчешће економска или комерцијална“. (Лукан: 2013, 14)
Дебата или говор о позоришним политикама представља срж
самог позоришта јер се у њима
огледа поље утицаја репертоара
у једном друштву, односно све
оно што еманира утемељене
вриједности позоришта као
институције и као система. Да103
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нас можемо читати есеј Драгана
Клаића „Белешке о систему“ из
1989. године као да у међувремену
није протекло више од двије
деценије; заправо, можемо се питати да ли и данас важе његове
ријечи:

атар данас, за позориште које има
јако упориште у заједници којој
позориште нуди добре одговоре
на питања која се тичу заједнице,
а то су можда сва она питања са
осјећајем времена у коме јесмо.

Студија случаја: Анализа ак„У јавности се о позоришту туелене организационе структумахом говори и пише с поводом: ре и дјелатности Црногорског накад се догоди нека премијера, фе- родног позоришта
стивал, скандал. И у самим театрима рефлексија о себи, власти 1.1. Анализа организационе
тој професији и делатности структуре
запетљана је у митове о некадашњој,
Основно полазиште у аналинаводној, позоришној слави и вези актуелне организационе струкличини, којима се противстављају
туре и постојеће систематизације
актуелне невоље. Романтизује се
рада јесте ново позиционирање
оно што је тобоже било (а што,
организационог модела ЦНП-а
често, у ствари није ни постојало),
као одговора на стратешко јачање
а о будућности се мисли ретко,
улоге ЦНП-а као водеће институције
несистематично и махом одвећ
културе у Црној Гори у области
прагматично: до следеће премијере,
позоришне умјетности како би
следећег фестивала, предстојеће
се ефикасније искористио умјетни
седнице уметничког већа, нове
чки потенцијал, остварени углед
тезге и бољег уговора. Одвећ је
и интерес културне политике.
зароњености у неодложне проПостојећи организациони моблем и бриге, а премало свеобухватних погледа и глобалне мис- дел ЦНП-а представља традицили о властитој пракси.“ (Клаић: онални модел националног репертоарског позоришта и примјер
1989, 63)
је фукнкционалног типа органиДилема у односу на наведени
зационе структуре са секторима
цитат, крије у себи промишњање
који су формирани као посебне
новог потребног контекста за теорганизационе јединице.
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Степен постојеће организационе културе карактерише низ
претпоставки, вјеровања и
вриједности које су чланови
организације развили и усвојили
кроз заједничко искуство модела традиционалне структуре која
чврсто позиционира посебне организационе јединице.
Постојећа формална организациона структура је у одређеним
елементима угрожена домина
цијом неформалне организационе структуре која је настала као
посљедица низа чинилаца коју
можемо окарактерисати као позитивне и негативне аспекте:
Позитивни апсекти неформалне организационе културе су:
пројектна логика, пројектни
менаџмент и организациона структура која је примарно слиједила
умјетничку продукцију и пројекте
чији је продуцент био ЦНП.
На тај начин развијани су кадрови и њихова едукација, уведен је низ организационих рјешења
на основу практичних аспеката
продукције, послова и задатака
који су реализовани.

ша ефективност и ефикасност
код одређеног броја запослених
и јачање генерацијских и секторских подгрупа унутар свих организационих структура.
Резултат наведених аспеката
јесте непоштовање формалне организационе структуре, која има
низ лоших рјешења која су се показала у пракси. Примјенљивост
је управо показала њену даљу неодрживост и потребу за новим
моделом организационе структуре и систематизацијом радних
мјеста која треба да дефинише и
позиционира нову организациону структуру ЦНП-а. Основно
питање у анализи постојеће
систематизације радних мјеста
гласи: Да ли појединачно радно
мјесто јесте дио организационих
способности и капацитета и колико је примјерено темељним
планским усмјерењима позоришта у реализацији његове мисије?

Основна разлика новог рјеше
ња до кога треба доћи, а које се
пројектује у наведеној стратегији
у односу на постојеће може се исказати кроз три кључна термина: рационализација, пројектни
Негативни аспекти неформал- модел организације и уговорни
не организационе културе су: ло- односи.
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На основу идентификације
стања и тенденција у савременој
позоришној организацији у
окружењу и на основу анализе и
увида у постојеће стање органи
зације ЦНП-а, полазне основе су
уједно и редефиниција стратегије
након које предлажем рјешење
које представља:

кључне аспекте који су постављени
у свим релевантним документима која регулишу његов рад.

• Систематизацију радних мјеста.

ЦНП у савремености се
препознаје по свом ансамблу, и
ако је примарни задатак националног театра да створи стални
умјетнички ансамбл, одређених
способности и квалитета може
се рећи да је тај циљ постигнут,
јер постојећи ансамбл ЦНП-а је
у стању да својим радом и талентом изведе сложену и разноврсну
програмску оријентацију позоришта.

Својим постојањем и дјеловањем
дугим низом година, репрезентује
савремену црногорску културу,
и може се рећи да укупним учинком које остварује кроз свој репертоар представља центар изврс• Нови модел организационе ности у области позоришне
структуре, и
умјетности.
Након рјешења тј. новог модела организационе структуре и
систематизације радних мјеста
потребно је спровести:
• Усвајање документа,
• Реализацију, и
• Одржавање и усавршавање
предложеног модела.
1.2. Анализа дјелатности
ЦНП-а
Програмски аспект дјеловања
ЦНП-а потребно је и даље афирмисати кроз модел народног позоришта, које дјелује као репертоарско позориште са сталним
ансамблом. ЦНП је у свом
досадашњем раду оправдало своје
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Као примјер додатне анализа
репертоара, репертоара као основног означитеља једног позоришта рад завршавам кроз
документовање оствареног утицаја
двије одабране представе у
продукцији ЦНП.
Ријеч је о представама:
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Еверyман Ђилас по тексту и у
режији Радмиле Војводић, о вјери
у бољи свијет, и храбрим и преступничким духовима и Очеви
су град(или) ауторском пројекту
Бориса Лијешевића о критици
људске похлепе.
И велики умови, али и мали
човјек имају моћ да покрећу јавност
и заједницу. Друштвени и интимни, тј. јавни и приватни карактер
помену тих представа и
комуникација које свједочимо,
граде пожељно дејство контекста
коме тежимо.
У случају представе Еверyман
Ђилас поставља се питање околности у којима позориште јесте
медиј које покреће дебату о личности изузетног формата, личности која има изузетну
међународну рефлексију кроз
своја дјела, аутора Нове класе,
коју је 1995. године Оксфордски
форум прогласио једном од сто
књига које су највише утицале на
културу Запада од краја Другог
свјетског рата, интелектуалца и
бунтовника. У случају Милована Ђиласа позориште је било тај
нови покретач, а представа је
најдиректније и најкомплексније
отворила питање политике да-

нас ‒ која има или нема такве персоне. Нијесу ли онда то оне суштинске цивилизацијске вриједности
које нам се намећу као одговорност да заступамо управо храбре
и преступничке духове попут
Милована Ђиласа, или пристајемо
на даље несуочавање са прошлошћу,
које нам је донијело добро познате ефекте распада СФРЈ. Добро
примјећује колумниста словеначке Младине и професор на Филозофском факултету у Љубљани
Бернард Нежмах: „Чини ми се да
је веома значајно говорити о
Ђиласу, због тога што је више од
30 година био под анатемом, а
послије се десило још горе – са
демократијом се почело говорити да је Ђилас слаб, да све то већ
знамо, да га не вриједи читати, а
заправо је он био одличан критичар друштва. Зато треба говорити о његовој снази као свједока
који је знао како функционише
режим, јер сви ти режими живе
и данас, само са другим средствима.“ Док словеначки и европски
политичар Јелко Кацин, након
представе у Љубљани каже оно
што прије, али ни након представе у Подгорици, још нико у Црној
Гори није рекао да: „Само нације
које имају Ђиласе постоје као
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нације“. Да ли је онда реално говорити да ће се, захваљујући позоришту, покренути продукција
других актера, прије свега академске заједнице која може радити на истражив ању и
документовању дјела Милована
Ђиласа. Вратимо се позоришном
читању представе. Скопски позоришни критичар Тодор Кузманов истиче „као лајтмотив
редитељски се обезбјеђује простор за укључивање гледалаца
као активних чинилаца представе. Они нијесу само свједоци, него и учесници у ‹Пленуму о Ђиласу›.
Има ту, разумије се, бројних
асоцијација и приклањања једном
брехтовском типу театра. Епска
садржина је само полазна тачка
за историјски чин и лик који имплицира актуелна и савремена
сазвучја“.
Еверyман Ђилас или Ђилас
као истинити Сваки човјек нас
позива на храброст и ризик у
остваривању слободе. Такав контекст одређујуће утиче на feedback
представе у јавности.
Борка Павићевић, уједно и
драматург представе, у својој колумни у београдском листу „Данас“ каже: „И сада, удруженим
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снагама национализма и малограђа
нштине, успели смо да разградимо и победу у Другом светском
рату, и југословенско наслеђе. Тако релативни и неопредељени
према основним вредностима,
или тако мали а арогантни и инфериорни, прогласили смо губитнике и квислинге за хероје, а
хероје подвргли шибама своје
немоћи, те судили о рату и
револуцији са становишта ратова деведесетих. Или, из деведесетих, из тог погледа на свет реконструисали историји да бисмо
је себи прилагодили. Одбацивањем
југословенског идентитета, и зати
рањем југословенског наслеђа,
сасекли смо грану на којој седимо, идентитет и суверенитет.
Еверyман Ђилас каже: не и
није, већ је тако и овако.
И надаље, када говоримо о
споменицима, говоримо о
објектима, не о субјектима, и видимо предмете. Биће да је то из
овог времена ‹имања, а не бивања›.
Те мислимо да се такве ствари,
споменици и плакете могу дизати и спуштати, цепати и лепити,
бацати и враћати. Не могу, јер се
симболичка места у ‹заједници
сећања› не дају разграђивати, а
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ако се то чини, све што је насађено,
супституисано, замењено је кич,
и углавном или нема аутора или
је нејак и слаб.
Еверyмен Ђилас је једна врста
меморијализације, на сцени, у
времену и простору, у позоришту, као месту окупљања заједни
це, око вредности. И има аутора,
Радмилу Војводић и многољудни
ансамбл Црногорског народног
позоришта који је успео да савлада разлике у годинама, историју,
оговарања, предрасуде, будалаштине, натезања, цењкања,
мисинтерпретације, злонамерност, и равнодушност. Тихомир
Станић (Милован Ђилас) се драматично борио са епом и популизмом сваке врсте. Дакако да
све то има везе са сахранама, свадбама, славама, ритуалима,
годишњицама, њиховим значењима,
те рођењима ‹из духа музике›, или
из ‹свирања у дипле›“.
Смисао окупљања заједнице
у позоришту и око позоришта
јесте у томе да доносимо одлуке
које могу мијењати главне токове наше стварности. Упркос да
такав став може бити утопија,
како је филозоф Срећко Хорват
видио последњу слику предста-

ве у којој Ђилас на позив да игра
тенис, одговара да он не зна играти тенис, Американац одговара
да он зна да игра тенис и да је
његов дублер већ на сцени, да он
игра тенис. Хорват на дебати поводом представе под називом Нове-старе утопије, има ли их? истиче да га то подсјећа на
Антонионија, на играње тениса,
а да не постоји лоптица.
Наредна представа о којој говоримо јесте представа Очеви су
град(или) за коју се у билтену Позоришних сусета БиХ Брчко 2013.
истиче да је „представа остварила потпуни ефекат у показивању
појавности до које мјере може
ићи пасивизација друштва. До
оне гдје и у којој позориште мора реаговати. И театарски чин у
продукцији подгоричког Црногорског народног позоришта је
реаговао много прије и ефикасније
од свих друштвених институција“.
Контекст на сцени и дејство са
публиком у поменутој представи доводи до другачије врсте пленума, дебате у којој и тзв. мали
човјек, анонимни грађанин и на
сцени, кроз текст у посутупку
вербатим позоришта и у гледалишту производи контекст бол109
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них искустава транзиције које
разграђују друштво на начин који
доводи до свих оних аномалија
и замки у којима живимо, а за
које смо и сами одговорни. Аутор Борис Лијешевић је у поступку рада на представи поставио
себи циљ да препозна драму мјеста,
да је разумије и естетизује и да је
пусти да проговори са позорнице. Рекао је: Правити представу
САДА И ОВДЈЕ. Јован Ћирилов
у својој колумни у „Блицу“ истиче о представи: „За неког би та
стварност била из живота преточива реалистична прича или
пак увијек привлачан сатирични
кабаре. Међутим, за Лијешевића
та стварност не одговара ниједном
постојећем позоришном жанру.
И зато се родила представа Очеви су град(или) с тајанственим
заградама из наслова, као и оне
мердевине усред представе као
шарена лажа, којом као да се метафорично каже да се њима у том
друштву не може навише, чак ни
уз стихове ‹Луче микрокозма›.
Јесте то је театар о текућој
црногорској транзицији, али далеко више сценски приказ судбина појединаца, код којих се као
код Чехова (што је неко сјајно уочио) увијек зна колико пара ко
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има у џепу. А овога пута колико
кредита лик из комада не може
да отплати локалној банци“.
Атмосферу са премијере, која
се понавља у свакој изведби
свједочи позоришна критичарка
Ана Тасић. „Због неуобичајено
директног отварања глумаца, скоро као да је реч о облику психодраме, гледаоци су њихову игру
примили са огромним поверењем,
саосећањем и коучешћем, толико да се у сали ЦНП-а заиста могла осетити густина размене
енергије…Овакве представе су
важне зато што враћају оптимизам и (изгубљену) веру у то да је
и даље могуће правити позориште које нас дубоко помера и изазива стварна суочавања са нама
самима.“
***
Избор коментара и ставова изнесених само као дио читања репертоара ЦНП, имао је циљ да
документује репертоарску политику која прати промјене и постаје
отворен систем истраживања и
размјене. Такође можемо говорити о потрази за редефиницијом
данас пожељне мисије националног театра данас који се суштински може редефинисати управо
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кроз програм, репертоар, позориште које се обавезује да
проблематизује карактер свог
јавног интереса. Јавног интереса
као кључне одреднице свих за-

кона, политика и стратегија које
нам се дешавају, али нам се јавни
интерес дешава и као декларативни/демагошки оквир који
вјешто или невјешто заступамо.
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ПОЗОРИШТЕ ЈЕ, ИПАК, ИГРА!1
Четири1пуне деценије професионалног бављења позориштем,
и у око три стотине разних текстова (биљешки, приказа, критика, расправа и студија), стално
сам се питао шта је традиционалност како у култури уопште, тако и у позоришту. Међутим, ово
неће бити трагање кроз вријеме
о начинима развијања мишљења
1 Овај текст је у фрагментима подударан
са дијеловима друге, веће цјелине са сличним усмјерењем. Ријеч је о раду насловљеном
„Освајање простора имагинарног (театралност и игра: аспекти поетике Борислава В. Пекића“, који је изложен на научном скупу Поетика и етика Борислава
Пекића, одржаном 7/8. фебруара 2015. у
Подгорици у организацији Матице српске
– Друштва чланова у Црној Гори.

о наведеном феномену. Да би се
одговорило на питање – Куда иде
традиционални театар? – уколико нам се чини да знамо шта
је театар, морало би се вратити
дефинисању или одређивању оног
што подразумијевамо под појмом
традиционално позориште. Да
ли се под њим подразумијева конвенционална позоришна зграда
и у њему уобичајена сцена на којој
се изводи конвенционални драмски текст, или нешто сасвим друго? Намјерно избјегавам термин
класични, јер призива другачији
приступ од оног који би жељело
да се овдје чује. Ако се жели било шта чути. Поготово што нове
113
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драматуршке и театролошке
тенденције, послије убијања лика и радње, сада убијају дијалог,
а њега нема све док се онај Други не чује. Да ли ће и Глумац бити убијен, или ће он извршити
самоубиство, не знам, али то би
била потпуна смрт позоришта,
које је, чини ми се, на издисају,
јер се одриче самог себе и своје
суштине.

балском или неком другом спортском игралишту.

Шта је та суштина? Без жеље
за теоретизовањем, нужно је
подсјећање на једину стварну константу, на конвенцију која
вијековима краси позориште и
без које оно не постоји, или постоји
у неким другим облицима, али
они већ нису или су мало театарски. Ријеч је о одбрани Глумца
који треба да од-игра неку причу
пред Публиком. У овој конструкцији
видљиво је да су формалне ствари у позоришту, попут амбијента,
мање битне у односу на оно што
се очекује од жељене игре и да
њима не треба посвећивати посебну пажњу. У најружнијем дијелу
позоришне критике, на њеном
крају, увијек буде речено: ИГРАЛИ су још... Глумци и у филму
ИГРАЈУ... Као што се игра на фуд-

Како је Глумац – Човјек, истовремено је и – Играч!
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Јохан Хојзинга крајем тридесетих година прошлог вијека
објављује студију чудесног наслова – Homo ludens. Он тврди да ознаке homo sapiens и homo faber не
одсликавају праву природу људског
бића и да ту природу треба тражити у игри која је старија од културе.

У једном театролошком запису Борислав Пекић казује:
„Нисам живео у свету за који
се каже да је најпре живео, па се
тек потом на позорници као глума играо; живим на позорници
на којој се глуми свет.
Позориште живота остало је
немогуће, али је сад постало и
бесмислено.
Остао је живот – Позорнице.
А на позорници се – игра.
Али се не можемо играти животом кога уистину више нема.
Можемо се играти са извесним
идејама о животу.
И ја сам се играо.“

ПОЗОРИШТЕ ЈЕ, ИПАК, ИГРА!1

И ја желим да се играм. Тек- раболе Аска и вук, до Нушића или
стом.
Стерије. Можда други пут. ДалеНешто прије Пекићевог ко је занимљивија асоцијација на
изјашњења, у српској књижев Шекспирову комедију Како вам
ности смо прочитали и ово: „Сви драго или његов XV сонет: „Кад
се писци романа слажу, углав- помислим само: све што расте
ном, кад је реч о свету у ком жи- да је / Савршено тек у малом тревимо. То је кажу, нека врста ве- ну живом, / И да позорница –
лике, чудновате позорнице, на свет је, која даје / Представу под
којој сваки, неко време, игра тајним звезданим упливом; /
своју улогу. А затим силази са Кад видим да људи расту налик
сцене, да се на њој више не појави. биљу / И да и њих исто небо креНикада, – никогда. Нити зна за- пи, слаби, / Да им млад сок брзо
што је у том театру играо, нити стиже старом циљу / А њина лезашто је баш ту улогу имао, ни- пота у заборав граби; / И мисао
ти ко му је ту улогу доделио, а на ту сталну мену тада / Слави
ни гледаоци не знају, после, ку- благо твоје лепоте мом оку, / Док
да је из тог театра отишао. (Ујехал време са смрћу договоре склада
– виче неко у једном вагону под- / Да твој дан претвори у поноћ
земне железнице у Лондону.) дубоку. // Због тебе с временом
Писци кажу и то, да смо, само мој рат сада траје: / Што ти оно
2
при том силаску са позорнице, узме, моја хвала даје.“ Из таксви, једнаки. И краљеви, и вог контекста је и изникао мој
просјаци.“ Вјерујем да сваки давнашњи текст о Шекспиру „Игра
виспренији читалац може да пре- исписана огледалом“ у књизи Окпозна чије су ово ријечи, и по сти- вири и огледала.
лу, и по локализовању уводне атмосфере, јер овим ријечима Милош Црњански почиње свој Роман о Лондону. Могло би се, на
овај начин, враћати унатраг и
играти се цитатима сличне
оријентације, од Андрићеве па-

Мора се нагласити да прича о
том theatrum mundi никада није
престајала, нити ће престајати да
постоји. Између Пекића, односно Црњанског и Шекспира о тој
2 Ријеч је о препјеву Стевана Раичковића
по прозном преводу Живојина Симића.
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метафори, о тој слици, оглашавали су се Хофманстал, Гете, Сервантес, Пјер Ронсар. А увијек се
везује уз Шекспира, и само уз
Шеркспира. А више од стољећа
прије њега Еразмо Ротердамски
је написао: „Шта је друго цео
људски живот него нека врста
комедије у којој људи играју сваки под маском и сваки своју улогу, док их редитељ не одведе с
позорнице?“ А седам вијекова
раније у тексту Аурелија Аугустина читамо: „Овде на земљи је
тако, као кад би деца рекла својим
родитељима: хајде, мислите на
свој одлазак одавде; и ми хоћемо
да играмо своју комедију! Јер
ништа друго до комедија људског
рода и није цео овај живот, који
води од искушења до искушења.“
Није нужно од њега враћати се
Павловим посланицама Корин
ћанина, Сенеки или Хорацију, јер
коријене ове метафоре Ернст Роберт Курцијус налази у Платоновим Законима: „Свакога од нас
представника живих бића
посматрајмо као марионету божанског порекла, било да су је
богови направили само као своју
играчку, или у некој озбиљној
намери...“
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Свијет се, дакле, одвајкада,
промишља као позорница, а човјек
као глумац на тој позорници!
Дакле, Хојзинга с разлогом
промовише homo ludens-a.
Можемо ли да се играмо ако
не знамо шта је игра?
Хојзинга је игру дефинисао
као слободну дјелатност коју прихватамо као фиктивну и издвојену
од свакодневног живота, која ће
створити за себан свијет што ни
у чему не наликује нечем другом,
ма колико се она тог другог придржавала или га одражавала.
Полазећи од Хојзинге, Роже Кајоа
разрађује властити појам игре:
њему игра представља прихватање
неке илузије као основе чији је
свијет „савршено чист простор“.
Због тога игра и нема другог смисла, осим себе саме; игра опстојава
једино у жељи да се она као таква оствари. Она се састоји у
опонашању живота, али по својој
природи опстојава као чињеница
„по страни“, јер се њезиним
мијешањем са свакодневним животом „доводи у опасност да се
сама њена природа изопачи и
упропасти“.
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Међутим, њемачки филозоф
Еуген Финк заступа сасвим супротну тезу, јер по њему је човјек
по својој природи, по свом битку – играч! Због тога он обиљежје
игре, као једног од основних
људских феномена, види садржано у радости игре ради игре која
омогућава „чудновате мешавине
стварности и нестварности“, тако да је фикцијска суштина игре,
њена илузијска вриједност проистекла из саме људске потребе.
Игра се рефлектује на своју околину; смисао овог става се најбоље
види у поимању позоришта и глумачке игре. Кајоа истиче како је
за глумца позоришна представа
привид помоћу којег се остварује
подвојеност два свијета који
егзистирају као јединствена
чињеница. А Финк подвлачи да
игра „није увек и искључиво смислено огледало стварности... Машта песника створила је измишљена
бића разних врста, сирене и лемуре; Химера се састоји у представи... Богови долазе у људску
игру, ‘задржавају’ се у њој, и то
на упечатљив начин који нас
укроћује. Култ, мит, религија има,
уколико је људског порекла, исто
као уметност, дубоке корене у
егзистенцијалном феномен уи-

гре. Ипак, ко је у стању да каже
једнозначно да ли уметност и
религија само у игри налазе одсјај
или оне произлазе из способности људског рода за игру? Како
год му драго, изгледа да на људској
игри, том дубоко двосмисленом
налазу, светли милост небесног,
– сигурно, пак, осмејак муза“.
По Хојзинги формална оби
љежја игре су да она представља
слободан чин, да није ни „обични“ ни „прави“ живот и да је, пошто се „одиграва“ унутар одређених
граница времена и простора, карактерише завршеност и омеђеност.
Из тог проистиче да, као облик
културе, игра поприма сталан
облик, да почива на реду у којем
је поновљивост једно од њених
најбитнијих својстава. Наглаша
вајући да је игри својствена љепота,
која се по њему означава ријечима
попут напетост, равнотежа,
разрјешење и сл., Хојзинга
закључује: „Игра ствара и раствара. Она спутава. Овладава,
што значи затрављује. Она садржи два најплеменитија својства
што их човјек може замијетити
и изразити у стварима: испуњена
је ритмом и хармонијом.“ Кајоа
донекле другачије означава игру.
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Он игру разлаже у четири главне категорије – agon (такмичење),
alea (случај, срећа), mimicry
(претварање, прерушавање) и
ilinx (занос), чему додаје својства
као што су регулисаност, слобода, издвојеност, неизвјесност, непродуктивност, прописаност и
фиктивност.
Кад бисмо се поново вратили
овим категоријама, али и мноштву других овдје непоменутих, без
обзира на то да ли су из пера
Хојзинге, Кајое или неког трећег
аутора, почели бисмо да их откривамо како се оне уткивају у
свијет тог чудесног theаtrum mundi.
Зато и јесте значајно успоста
вљање корелативне везе умје
тности и игре. Хојзинга је дошао
до закључка да су пјеснички облици увијек облици игре, с чиме
се не слаже Лотман који тврди да
умјетност уопште није игра зато
што тежи овладавању, моделовању
свијета. Ипак, наш теоретичар
Светозар Петровић посматра
књижевно дјело као игру, с тим
што он појам игре синонимијски
доводи у релацију са појмом
комуникације. (Може ли се остварити комуникација без дијалога?)
Међутим, Петровића наводим из
118

другог разлога: „више значајних
истраживача, на разним странама свијета, истиче [...] захтјев за
егзактну науку о књижевности.
У том склопу, управо тада, и један
старији поступак, математичка
теорија игара Нојмана и Моргенстерна, преноси се из економетрије
на проучавање читавог реда ситу
ацијâ лика игре – јасно идентификованих играча, јасних циљева
и правила, итд. – у психологији,
социологији, политикологији,
теорији међународних односа и
рата, а има тада и покушаја, у
лингвистици, да се поступак
примијени на опис неких ситуација
(нпр. разговора) у говору.“ Заинтригиран Петровићевим ријечима,
покушао сам да проширим своје
сувише скромно математичко
знање и ослонац налазим у
Просветиној Школској енцикло
педији. Математика. Физика.
Астрономија. Рачунарство из
1992. године. У њој, између осталог, стоји да је теорија игара „математичка теорија оптималног
поступања у конфликтним
ситуацијама (играма). Игра (математичка) или конфликтна
ситуација је догађање у коме су
дефинисани учесници (играчи),
могући исходи и заинтересова-
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ност играча за исход. Нпр. шах –
два играча, три исхода, оба играча су заинтересована да победе.
Један од основних појмова теорије
игара је стратегија – могуће
поступање једног играча у току
игре. Основни задаци теорије
игара су: утврђивање везе међу
компонентама игре и њеним исходима, испитивање оптималних исхода (најбољих за неког од
играча) и грађење стратегија које
воде ка оптималним исходима.
Теорија игара се углавном бави
стратешким (правим) играма у
којима постоји конфликт (више
од једног интереса); остале игре
се зову нестратешке. [...] У новије
време се изучавају и игре са бесконачно много играча. Теорија
игара има велике примене у пракси.“ Чак и код нас. Зато ћу упозорити на књигу економисте Боже
Стојановића Теорија игара. Елементи и примена (2005) и упитати се да ли је могуће естетизовати оно што је, за нас и даље, простор ванестетског? И да ли се овдје
срећемо с проблемом брисања
границе између естетског и неестетског, између књижевног и
не-књижевног, позоришног и непозоришног?

Вратимо се, ипак, Хојзинги,
Кајои, Финку. Већ сам успутно
помињао њихова метафоричка
повезивања игре с позориштем.
Али нећемо се враћати оном шекспировском цио свијет је глумиште, јер је битније истицати нека
обиљежја која осмишљавају суштину позоришног бића, међу
којима су проблеми подвојености,
илузије, маске... Рецимо, Финк
овако казује поводом улоге маске у игри: „Маска у игри не треба да заведе, она треба да укроти, она је реквизит праксе чарања.
[...] То је прави театар, позорница која људски живот доводи пред
сама себе. Играње је одличан начин бивства-за-себе. [...] Позоришна игра сједињује култну
заједницу у велику култну игру
која је светски значајна и која тумачи свет: у маскираним фигурама сцене светске игре у слици
показује богове и полубогове који
су иначе ускраћени људском оку.“
Понављати оваква и мноштва
других сличних општих мјеста
философије или естетике позоришта може да буде испразно
пред потребом да се вратимо поновном освајању простора и времена који припадају театарском
чину, оном чину који јесте игра,
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али и много вишеод самог чина искључити, док игра може у сеиграња.
би сасвим добро укључити збиљу“.
Бескрајна је могућност
варијација на тему двострукости
и игре, као и двоструке природе
игре: тако је по Финку игра средство или начин човјековог опхођења
са „могућим“ и „нестварним“; по
Башлару, философи откривају
универзум као „дијалектичку
игру ја и не-ја“; за Кајоу ту се ради ο подвојености, потпуној
подвојености, два свијета дефинисана као игра и свакодневни
живот; а за Хојзингу „игра почива онкрај подвојености мудростлудост, онкрај истине и неистине, онкрај добра и зла“, при чему
свиме доминира опозиција игразбиља као врхунаравна бинарна
манифестација, без обзира што
су чланице овог пара неједнаке
вриједности: „игра је позитивна,
збиља је негативна. Садржај појма
збиља одређује се и исцрпљује
негацијом игре: збиља јест не-игра,
и ништа друго. Напротив, садржај
појма игра не одређује се и не
исцрпљује ни у којем случају незбиљом: игра је нешто самосвојно.
Појам игра вишега је реда од појма
збиља. Јер збиља игру покушава
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Међутим, наше постојање, боље
рећи доживљај нашег постојања,
могућ је у облицима просторне
и временске конкретности, поготово што људска историја, по
ријечима руског семиотичара
Јурија Лотмана, представља један
од начина потврде тог правила.
Математичким рјечником казано, у систему двију координата,
двију оса, осе времена и просторне осе, људски ум уређује властити опажајни свијет. Временска
оса је саздана из прошлости,
садашњости и будућности спрам
просторне осе коју означавају
унутрашњи и спољашњи простор
са границом међу њима. Ове одвећ
једноставне ствари постају нешто
друго када се сретнемо са ставом
другог руског теоретичара, Михаила Бахтина, заснованим на
Ајнштајновој теорији релативитета, у којем истиче да се „обележја
времена разоткривају у простору“, а да се „простор осмишљава
и мери временом“. Ово може да
значи не само да ми постојимо у
простору и времену, већ и да тај
простор и то вријеме једнако
почивају у нама. Можда на начин
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како то види Ан Иберсфелд у
тврдњи да је позоришни простор
„место мимесиса будући да настаје
на основу елемената које пружа
текст и самим тим је фигура нечег у свету“, јер су у позоришту
„увек репродуковане просторне
структуре које нису ту да би дефинисале некакав конкретан свет,
већ да би пружиле слику коју
имају људи о просторним односима у друштву у којем живе и о
сукобима који проистичу из тих
односа“, односно сценски простор је „увек у исти мах место
игре и место на којем су
представљени конкретни услови
живота људи“.
Свим овим размишљањима
ипак донекле измиче театралност
у систему мишљења, театралност
која може да револуционише позоришну праксу. Шездесетих година XX вијека дошло је
разрачунавања са традиционалним обрасцима позоришног исказа. Тада се ипак није задирало
у биће позоришта, а једно од
његових бића је – игра! Данас се
све више покушава разградити
то биће под изговором антитрадиционализма, модернизма, постмодернизма и не знам чега више.

Зато је оно све незанимљивије,
све непопуларније.
Како позориште да се врати
само себи, да се врати свом бићу?
Одговор видим у аналогији са
спортском игром. И било који
спорт да изаберем, нећу погрије
шити. Опредјељујем се за фудбалску игру. Уназад стотинак година принципи фудбалске игре
се не мијењају: на означеном терену (заправо простору) играју
двије екипе са по 11 играча
„отимајући се“ око једне лопте с
циљем да се постигне погодак.
Овдје се може наводити мноштво крупних и ситних, промје
нљивих и непромјенљивих правила, али то је мање битно. Начин игре којим се некад очаравало гледалиште данас би био
смијешан, досадан, превазиђен.
Као што је „смијешна“ глума
филмских звијезда с почетка
филмске историје спрам дана
шњих глумачких остварења.
Вјероватно ће за педесетак или
стотинак година садашњи фудбалски или филмски „виртуози“
новој публици дјеловати на овакав начин. Али, фудбал ће остати фудбал. Филм ће остати филм.
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И позориште ће остати позориш- шлости, тако и ове сивкасте
те.
садашњости. То уозбиљење је веАли да би се лакше изборило зано за нужну модернизацију сиза свој опстанак, за своје мјесто стема и начина реализације игре
под сунцем на начин како га је која ће бити примарни циљ како
некад заузимало, мора се уозбиљити оних који су унутар, тако и оних
над својом судбином и опредијелити који су ван ње.
се за своју будућност, која је
свједочанство како свијетле про-
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Јер: позориште је, ипак, игра!
И ништа више.
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ПРИВИЛЕГИЈЕ ЕЛИТИЗМА И НОВИ ПУРИТАНЦИ
извори не погодују доброј уметности. Ово питање би требало
озбиљно размотрити, уколико
желимо да позориште задржи
своју виталност. Данас су пред
нама већи изазови него икада
раније. Један од најважнијих је
публика, пред којом стоје широке могућности избора: популарност видеа, растући број
телевизијских канала и готово
неограничене могућности интернета. Не би требало заборавити
да пад животног стандарда ограничава публику да редовније
Није потребно много знања да посећује позориште.
би се утврдило како сиромашни
Позориште у Србији је у хаосу. Оно је јадно финансирано и
удаљено од новчаних извора. Али,
то не сме да се каже. „Ћутите или
нећете добити ништа.“ Примећујемо
да уметност ионако не добија
ништа. Јавне субвенције намењене
позориштима умањене су до тачке која угрожава опстанак. А онда, уметнике оптужују због тога
што придају превише пажње недостатку новца. „Пара за културу има, али се оне арче!“ ‒ омиљена
је реченица надлежног министарства.
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Без здравог позоришта, међутим,
биће мање здравља на телевизији,
филму и уопште уметности – рекао бих да ће бити мање здравља
и у самом телу политике. Добро
позориште даје друштву бољу
телевизију, бољи филм и, на крају,
кроз радост игре много
образованију децу и много
културније одрасле. Тако, кад већ
издвајамо за здравство и
образовање, требало би да радо
дајемо и за извођачке уметности.
Био би сигурно рај живети у
демократији која је довољно зрела да плача своје уметнике како
би је критиковали. У уметности,
онај који плаћа свирача, не би
требало никад да наручује музику. То уништава поенту учења од
уметника, уколико им кажемо
шта треба да нам испричају.
Као ни образовни систем, и
област позоришта не би требало
да се процењује само финансиј
ским параметрима. Позориште
је важно јер нуди сваком друштву прилику да води живу дебату
са самим собом. Као друштво, ми
још увек настојимо да конструишемо свој идентитет. У томе се
реч интелектуалца мало уважава, а здраво неповерење према
124

политичарима третира се као
претња. Сем тога, политичаре
није много брига за ствари које
су везане за дуге рокове.
Претпостављам да је то делимично зато што такве ствари не
заузимају насловне странице. Они
сумњају да у уметничкој области
постоје гласови на које могу да
рачунају на изборима и, док тако гледају на ствар, неће осећати
одговорност према уметностима.
Премда смо врло добри у ства
рању уметности, често остајемо
индиферентни према нашој уметности и уметницима, а посебно
смо равнодушни према нашем
позоришту. Охрабривање деце
да уживају у богатом животу драме и охрабривање да, као одрасли, наставе да учествују у ономе
што су научили као деца, за њих
су ствари „на дугом штапу“. Моје
искуство је да су они добри према уметностима само док су у
опозицији.
Тешко је објаснити такву
апатију. Зашто се не бринемо за
наше ресурсе – какав је наш језик:
богат, прилагодљив и способан
за бројне нијансе. Наш вокабулар је богатији од многих европ-
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ских језика. Језик има ту могућност
да преноси наше вредности, наше снове и нашу историју. У томе је улога уметности велика, позоришта такође. Холивуд је брендирао Сједињене Америчке Државе на глобалном тржишту.
Очекивања света су: „кока-кола“
и Холивуд. Шта ми можемо да
учинимо?
Један од највећих светских писаца је Шекспир, који је заједно
са својим колегама драматичарима створио најбогатију позоришну културу у историји. Непуних
тридесет година после његове
смрти, енглеска позоришта су затворена, глумци отпуштени, писци прогањани. Пуританци су
тријумфовали. Пре 170 година
драмски писац Јован Стерија
Поповић покушао је да утемељи
културне институције у Србији:
школе, музеје, позоришта...
Међутим, то није било довољно
за Тому Вучића Перишића. Стерија
је протеран из земље и болестан
скончао у свом родном Вршцу.
Данас побеђују нови пуританци.
Рушење које наслеђује ства
рање, главна је константа српског
живота. После завршетка II светског рата, нова Југославија је бла-

гословила уметности великим
државним субвенцијама. Резултати су били: експлозија талената без преседана у историји. У
том периоду афирмисали су се
нови писци, сликари, композитори, режисери, глумци... После
2000. године ‒ улагања у културну инфраструктуру Београду
мењала су културни пејзаж. Реконструисана су најважнија позоришта и покренути нови креативни процеси. Гледано из овог
времена, тај период изгледа као
Златно доба.
Шта се данас ради у односу на
Златна доба даље и ближе прошлости? Ми рушимо уметност,
у најмању руку бришемо њене домете. Тржишни принцип који
заговарају јавне власти удаљује
финансијске изворе доступне
култури. Кризно управљање је
постало нормално управљање.
Свака уметничка организација
из дана у дан упада у све веће
тешкоће.
Уметност и тржиште се никада не мешају. Уметност је нужно
иновативна, неочекивана и често непопуларна. Ретко се дешава да оригиналност буде комерци
јално препозната. Ван Гог ника125
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да није продао ниједну слику. Беч
је Моцартову музику сматрао исувише „модерном“. Требало је да
прође читав век па да га разумеју.
Бекетова драма Чекајући Годоа
је извиждана на премијери 1955.
године. Сада се налази на врху
листе најважнијих драма на свету. Да би се зарадио новац од уметности у тренутку док се она ствара, потребно је да се она „спусти“
до нивоа колективног очекивања.
Новац се може зарадити само у
случају када се широкој публици нуди управо оно што
прижељкује. То је принцип Мекдоналдса, када из кетеринга пређе
у област креативности. Постоје,
наравно, места за и то, али то је
карикатура уметности.

коначан избор је само мноштво
бесконачно истог.
Налози јавних власти сугеришу да се у позориштима залажемо за „популарну“ публику, ма
шта то значило. Али, ја верујем
да је снага позоришта управо у
томе што је оно елитистичко, и
баш зато што није популистичко. Позоришна публика је најчешће
софистицирана и добро информисана. Оно што најбоља позоришта раде данас, телевизије и
филмови ће радити сутра.
Уколико наставе тенденције
које данас уочавамо, будуће
генерације неће имати потребе
за уметношћу: укус ће нестати.
Школске посете позориштима и
концертима су већ радикално
смањене. Има све мање музике у
школама. Гдегод погледате, видите исту глупост. У Београду ће
се правити куле великог пројектана
Сави. Те куле подсећају на звонике катедрала или минарета
џамија. Нема, међутим, тог Бога
који ће се у њих уселити. Нажалост, такве слике и те представе
пожељне су у овом времену.

Када не успеју да разумеју уметност, политичари је третирају као
елитистичку. Елитизам је за неког можда прљава реч, али позориште може да буде поносно на
њу. Позоришна уметност по својој
природи револуционарна и води
нас у будућност. Уколико она не
изазива, провоцира или осветљава,
тада не испуњава своју функцију.
Забава која се продаје у позоришСуштина уметности и суштиту исувише је учтива. Оно што
се продаје на телевизији као бес- на позоришта може да буде
изгубљена. Упркос свему, ја верујем
126
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у јединственост уметности. Верујем
у креативност која је понекад изван моћи да је разумемо. Верујем
да је позориште драгоценост и да
је привилегија да се у њему проведе живот.

ти потпуно преображен за релативно малу суму новца. Ништа
по тако ниској цени неће имати
тако велики ефекат на будуће
генерације, као што је ревитализована и поново афирмисана кулКвалитет нашег живота и наш тура.
међународни положај може би-
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ВРУЋЕ СТРАСТИ У ХЛАДНОМ МЕДИЈУ
ТВ ТЕАТАР, ЗА И ПРОТИВ
Позоришна представа на
телевизијском екрану је, гастрономски речено, најближа похованом сладоледу. Један састојак
је брутално врео, други исто толико хладан.

у „Курсаџијама“, који само личе на театар, него и у аутентичној,
квалитетној позоришној представи, која поставља питања
битна за време у коме живимо
и, кроз радњу и ликове, даје одМноги су разлози и за, и про- говор на њих.
тив снимања позоришних предЈедним делом, позоришна
става.
представа је и информација.
У време Маклуановог медиј Утолико, ако се изузме емоција,
ског „глобалног села“, које одав- која непрестано флуктуира
но живимо, и онима који не жи- између сцене и гледалишта у
ве у великим центрима, у којима позоришној сали, добар
постоји позориште, пружила се телевизијски снимак може ту
могућност да уживају не само информацију да пренесе до сваког понаособ, у његову дневну
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собу. Позоришна уметност, као
и друге, напредује у корак с временом. Веома је битно, сматрам,
да широки телевизијски аудитори
јум непрестано има увид у нове токове у извођачким уметностима. Обраћајући се, свесно, мањем делу гледалаца, заинтересованих за овакву врсту
информације, ТВ ТЕАТАР даје
увид у бар три врсте информација:
о причи у оквиру које се креће
позоришни комад, и у коју сваки гледалац учитава своје лично искуство, у друштвени тренутак, у који се, увек актуелна,
смешта та прича и у стил којим
је, примерено модерним жанровима, испричана та прича.
Модерно речено, storytelling.

дар Ђорђевић није, у Југосло
венском драмском позоришту,
снимио величанствену представу „Јегор Буличов“, у режији
Мате Милошевића?!
Већ двадесетак година брину
ћи о репертоару ТВ ТЕАТРА,
водим рачуна да оно што снимамо задовољи, у максималној
мери /с обзиром на то да су
финансије увек проблем/ све
захтеве добре позоришне
представе:да је текст релевантан и литерарно квалитетан, да
је режија добра, да је читава
представа „телевизична“, то јест
примерена гледању у породици, да је проблем актуелан, да
вреди да се сачува за неку историју
српског позоришта.

Утолико, аутентично инфорНаписаћу јерес у времену лимативни медиум, као телевизија, бералног капитализма и тржишс пуним правом врши транс- не утакмице: гледаност ТВ ТЕфер и оваквих информација.
АТРА није најважнија. Овај
Даље, пренос, директни и од- серијал има одложено дејство.
ложени позоришне представе Сачувану позоришну предстана телевизији је и историјски ву гледаћемо, репризирану, мноважан.
го пута. Многи великани, поУвек наводим пример својим сле свог овоземаљског трајања,
студентима – како бисмо зна- показаће поново своју непопно
ли како је глумио Миливоје вљиву уметност младима, иако
Живановић, да, шездесетих го- позоришни чин траје кратко,
дина прошлог века, Алексан- само неколико сезона, и онда
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се сели у легенду... Признајем да
и сами глумци, понекад, закерају
око снимања њихових улога:
смета им камера, траже хонорар, љуте се на телевизију... Увек
кажем исто: „Децо, одавде ћемо
узимати инсерт када добијете
Добричин прстен! За педесет
година ће оно како вечерас играте гедати и ваши праунуци!“
У прилог овој одбрани теле
визије од флоскуле да је проста
„жвака за очи“, потврђујем да,
приликом снимања позоришне представе, треба бити пажљив,
да ТВ редитељ не би постао аутор позоришне режије. Само
скрупулозан и даровит теле
визијски редитељ може да сачува идеју позоришног редитеља
у његовој представи. ТВ техника, даље, чини своје. Раскадрирана на много камера, позоришна представа постаје такорећи
филмована, ближа духу савременог гледаоца.
Тако долазимо до мана теле
визијског преношења позоришних врелих страсти.
Онога момента, када се ТВ
камера примакне у тзв. крупни
план, од позоришне илузије,
јасно је, не остаје ништа.

Све оно што аристотеловско
позориште, две ипо хиљаде година, сматра светим, имплицитност, филозофија, посредност позоришног чина, пада у
воду када камера разбије логични мизансцен и „хвата“ актере,
једног по једног, на сопствени
начин. Нарочито, ако се у репортажним колима нађе редитељ
који воли да „уметничари“, па
својим ТВ играчкама /дупла
експозиција, стоп кадрови, трикови/ покуша да „надироди Ирода“!
Многи позоришни редитељи,
најквалитетнији код нас, воле
снимке својих представа.
Сматрају да су одлична информа
ција о њиховој уметности спакована у телевизијску „временску капсулу“. Такав је, на пример, Егон Савин /„Млетачки
трговац“, „Смртоносна мотористика“.../. Такав је, такодје, и
Дејан Мијач /„Мера за меру“,
„Вишњик“.../. Такав је и Борис
Лијешевић /„Чекаоница“, „Плодни дани“.../, са својим специфичним „вербатим“ театром. Таква је Вида Огњеновић /„Дон
Крсто“/.
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Но има и редитеља који, с пуним правом, сматрају да несавршеност телевизијског преноса
квари њихову представу и одузима јој оно најчаробније – фидбек живог глумца и живог гледаоца. Такав је, на пример,
редитељ Горан Марковић /„Златно теле“/. И ту, заиста, има истине. Никада ТВ микрофон не
може да „ухвати“ трептај глумчевог гласа, онај тремоло због
кога и идемо у позориште да, у
мрачној сали, пустимо сузу туге или смеха над собом самима. Никада ни најсавременија
ТВ камера не види оно
обешењачко у мигу Пометовог
ока, који својим срцем, као Мали принц, виде сви у позоришној
сали!

онај надрагоценији подстицај,
због кога и јесу, са својим гледаоцем, двоструко митско биће.

Две су врсте телевизијских
преноса позоришних представа. Оно класично снимање подразумева снимање пред пуном
позоришном салом, са техником распоређеном тако да минимално смета гледаоцима. Ово
снимање је добро и оправдано
у случају да се снима позоришна представа у којој су реакције
публике битне за актере на сцени. Без реакција, глумци немају

Да завршимо тржишно коректно: позоришне карте данас,
бар у великим позоришним центрима, нису јефтине за џеп обичног гледаоца. Двоје на представи, плус превоз и мало освежење,
то је сан који се данас сања превише ретко. Зато свеприсутни
„прозор у свет“ отвара своју позоришну завесу и позива да, по
цени телевизијске претплате,
завирите у велику драмску ли-
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Друга врста ТВ ТЕАТРА је
такозвано „раскадрирано позориште“. То је поступак када се
позоришна представа снима без
публике, сцену по сцену, неколико дана. Овај поступак је
квалитетнији по саму представу, дозвољава много више углова снимања, понављање сцена,
договор пред сваку сцену посебно. Али, он је битно „хладнији“
у коначном ефекту снимка.
Перфекција на рачун спонтаности. Овај поступак је
продукцијски много скупљи,
подразумева плаћање позоришног времена проведеног у снимању
и данас је, стога, веома редак.

ВРУЋЕ СТРАСТИ У ХЛАДНОМ МЕДИЈУ

тературу и највеће српске театре данас. Ако се деси и неки
директан телевизијски пренос,
онда је позоришни гастрономски мени потпун. У истом тренутку, на истом месту, дисати у

једном даху са омиљеним глумцима – то, мислим, вреди и спорадичних несавршености и
неподударања топлог и хладног у најплеменитијој од свих,
уметности театра!
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Сажетак: У раду се залажемо да се позоришна продукција пројектно
одвија, те ћемо у прилог изнети низ предности оваквог рада, а исто тако саопштити резултате примењених пројектних стратегија у
реализацији неколико позоришних представа.
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Summary: In this paper, we are aiming to put theater production in
context of project management. We are showing a number of advantages
of this approach, by presenting several cases of applied project management
in theatre production.
Keywords: culture and media projects, media projects, project
management
1.

Увод

године писала Данка Муждека
Манџука, истичући предности
О потреби пројектне органи
овакавог рада: „Драмско дело,
зације у позоришту још је 2000.
преточено путем пројекта у пред135
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ставу, чини ново аутохтоно дело,
које то није само по технологији
стварања, већ и уметничком домету и друштвеном признању.
Ови квалитети дају позоришном
пројекту карактер посебног идентитета“. Нажалост, до данас се на
том пољу врло мало урадило, те
су организација и продукција у
позоришту остале традиционалне.

ба узети у обзир неколико фактора: организациона структура
и окружење пројекта, знање из
подручја примене пројектних
техника, стандарди и правни оквир, међуљудски односи и вештине пројектног управљања
(Јовановић: 2006), те захтевна
уметничка и креативна компонента самог пројекта.
Управљање пројектима у култури и медијској продукцији у
суштини се не разликује од
управљања пројектима уопште.
Наравно, постоје одређене специфичности ових пројеката, у току саме његове припреме и
реализације, где се не могу применити неке технике и стратегије
класичног управљања пројектима.
Гледано уопште, пројекти у култури и медијима покрећу се на
захтев наручиоца да се произведе одређено аудио-визуелно дело, драма, ТВ серија и сл., или
пружи услуга у области културе,
а други, спровођење стваралачке идеје (продукције) одређене
медијске куће (Бабић: 2013).

Сада се потреба проучавања
и примене концепта управљања
пројектима у култури и медијима
вишеструко намеће. Пре свега
што је реализација савремених
културних и уметничких проје
кат а оптерећена изузетном
сложеношћу и неизвесношћу
(Јовановић: 2006), најчешће усло
вљена потребом за што квали
тетнијим уметничком делом, са
великим бројем учесника, захтевном сценографијом, великим
финансијским трошковима и начином финансирања. Ова сложеност често доводи до озбиљних
проблема у реализацији, великим закашњењима и повећаним
укупним трошковима реализације,
За једне је значајно да је прошто утиче на сами уметнички извод или услуга уговорено ауквалитет пројекта. За успешан торство, по правилу, у коме аурад на целокупном пројекту тре- тор реализује пројекат на осно136
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ву пројектних техника у коме се
поштује циљ наручиоца, квалитет медијског пројекта, време и
трошкови. Што значи да ова врста
продукције има сва пројектна
обележја.

мену трајања пројекта. С обзиром на ово, пројекте у култури и
медијима можемо уопштено поделити на (Бабић: 2013):
• Мали пројекти (вредност до
10.000 €, до 5 особа, до 2 месеца реализације) – једноставна
продукција на лицу места, прилози за ТВ програм, једноставне
веб странице, дизајн часописа,
монодраме, представе са малим бројем учесника и оскудном сценографијом, итд.;

Код других пројеката, који треба да спроведу стваралачку идеју
неке медијске или продуцентске
куће, пројекти су најпре повезани са крајњим циљем, или чак и
са циљевима који се утврђују у
потрази за одгова
р ајућим
решењима у реализацији пројекта. •
У свим овим односима често
се појављују проблеми, јер ствари нису довољно дефинисане,
или искрсну, рецимо, нејасноће
с ауторским правима, који у културно и уметничким пројектима
заузимају значајно место. Јасноћа
и мерљивост такође искључује •
нестабилност, што је у одређеним
пројектима понекад недефинисано до краја, због уметничке
интерпретације.
2. О пројектима у култури и
медијима

Средњи пројекти (до € 100.000,
до 25 људи и до 4 месеца
реализације) – израда документарног филма, захтевна ТВ реклама, ТВ емисије, ТВ пренос
спортских догађаја, драмска
продукција, позоришна
продукција, итд.;
Велики пројекти (до 1.000.000
€ до 60 људи, у трајању од неколико месеци) – снимање филма, ТВ серије, покретање новина и часописа у великом броју
примерака, припрема великих
догађаја, велики драмски и позоришни пројекти, итд.

Подсећамо да се величина
У већим организацијама,
културног или медијског проје управљање пројектима је задаката најчешће мери вредношћу так средњег менаџмента. Виши
пројекта, броју запослених, вре137
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менаџмент поставља стратешке
циљеве, дефинише пројекат,
учествује у његовом планирању,
имплементацији (надзор над радом и резултатима), потврђује
завршни извештај и одлучује о
увођењу пројеката у праксу. Ниже руководство је присутно у
свим фазама припреме и
имплементације пројекта.
Овде је врло важно да се постигну рокови, јер су многи
медијски и културни пројекти
везани за догађај или временске
прилике (уметничка драмска
продукција, филм, ТВ драма или
серија). У овој области, због великог учешћа извођача, те екстремних захтева и организационих правних и финансијских
мера, неопходан је интегрисани
систем управљања, како би се сачували од ризика у пројекту.

оно-техничким пословима у
пројекту.
Пројекат карактерише тимски
рад, што је посебно изражено у
културно-уметничким и медијским
пројектима. Учесници продукције
прилично су изложени стресу,
посебно што из пројекта у пројекат
понекад преносе део стваралачке нервозе. Често се у завршној
фази ових пројеката, у потрази
за новим стваралачким (ауторским) могућностима, прибегне
пробијању времена у пројекту.

Зато за добру, успешну и дугорочну продукцију културноуметничких и медијских сад
ржаја, организованих као редовну активност (новине, часописи,
телевизија, књиге, драме представе, серије и сл.), који обезбе
ђује континуитет тима и радну
снагу, најбољи је тим мањих
Активности за већину пројеката пројекта који иде из пројекта у
у култури и медијима су веома пројекат током дугорочних
сличне, али због ванредног броја продукцијских активности.
различитих опција у одвијању
За одређене врсте пројеката
пројекта, цена може да варира за веома је важна и тржишна цена
неколико процената за исту врсту рада те појединачне цене за
уговора. Зато је важно анализи- одређена занимања, тј. ауторска
рати сваки уговор за сваког ау- надокнада у зависности од рефетора и извођача понаособ, те ренци, препознавање ауторства,
ваљано приступити организаци- популарности аутора, извођача
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и сарадника, итд. Трошкови
спровођења пројекта, иначе функционално идентичног, може бити веома различито. Рецимо, у
пројекту је познати директор или
глумац, редитељ, кореограф,
водитељ, и сл., може да кошта неколико пута више, него што се
процењује од стране произвођача.
Као по правилу, више реномираних уметника има увек неке посебне захтеве, што би требало да
буде познато и да се узме у обзир
приликом планирања пројекта.
Такође, врло је важан квалитет пројеката у култури и медијима.
У циљу постизања техничких
стандарда и норматива, одређена
цена продукције мора се поштовати, док се уметнички квалитет,
креативност, утицај других фактора теже мере и детектују.
3. Да ли су многе пословне
активности у култури и
медијима пројекти?
Већину пословних активности данас означавамо као про
јекат. Да ли су све те активности
пројекти, са аспекта пројектног
управљања, врло је дискутабилно, и да ли је свима неопходно
пројектно вођење?

Пројектни задатак увек претходи пројектном раду. Због тога
је потребно претходно установити да ли је организација неког рада, као пројекта, боља алтернатива, или се уз помоћ поједи
начних пројектних вештина то
исто може адекватно реализовати.
Управљање пројектом је
контролисање пројекта уз помоћ
унапред постављених задатака и
циљева. Због тога се појам
управљања пројектом често
изједначава са контролисањем
пројекта. Оно има два задатка:
на квантитативном нивоу брине
о томе да ангажовање људских
ресурса и ствари буде правилно
и да се придржава рокова; на квалитативном нивоу брине за добар посао а тиме и за добре резултате према унапред поста
вљеним задацима.
Такође, циљ управљања може
се описати и као благовремено
препознавање проблема. Ако се
проблеми негативно рефлектују
на ток пројекта и постизање
циљева, на основу исцрпних анализа сегмената (сектора) израђују
се мере, те мере што је могуће
делотворније омогућује коректу139
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ру, без узроковања нових пробле- краја. Овај посао има више елема (Ноукс: 2005).
мената: стратегије вођења пројекта
Управљање пројектом је у ос- морају да буду одређене, учеснинови задатак пројектног руко- ци саслушани и уважавани, трошводства, на челу са пројектним кови контролисани, задаци
менаџером – менаџером проду расподељени, а финасијери сталкције, при чему он може да деле- но обавештавани... Све ово је негира појединачне задатке. Код ве- опходно да би се изашло на крај
ликих пројеката некада се именује са пројектом, па су менаџери
пројекта веома заузети људи.
и пројектни контролор.

Уосталом, послове не обављају
пројекти, већ људи. Стога, упра
вљање пројектима значи упра
вљање људима у тимском раду.
Пројектни менаџер мора схватити да ће сва она осетљива питања
међуљудских односа, која се ретко покрећу, утицати на способност да се обави посао. Људи
најчешће имају различите улоге
на пројектима, па тако, код веома сложених пројеката имамо:
спонзора пројекта, пројектног
менаџера, члана тима, програмски савет, канцеларију за под4. Пројектни менаџер у
ршку пројектима, стејкхолдере,
позоришној продукцији –
менаџер пројекта
специјалне саветнике, спољне
добављаче, као и крајње корисПројекти морају да се поделе нике и њихове представнике.
на делове којима се може упра
Спонзор пројекта тражи да
вљати (пројектни циклус про
јекта, Бобера: 2003), али посао пројекат буде реализован и коменаџера обухвата све делове – ристи његове резултате. Улога
од почетка пројекта, до његовог спонзора је неопходна, па
Да бисмо установили да ли је
за специфични задатак, односно
пројекат, задовољена одговара
јућа радна и организациона форма, покушајмо установити предности и мане пројекта, које ће
нам бити од помоћи када
апликујемо на специфичан задатак. Уважавајући ове елементе
лакше ћемо сазнати шта прео
влађује у нашем пројекту и какву ћемо пројектну стратегију поставити.
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организација треба да одреди
појединца, који очекује да ће му
одговорност и ауторитет да надгледа пројекат донети корист због
успешно обављеног посла. Ова
улога није истоветна оној менаџера
пројекта – то је, пре свега, неко
ко се понаша као купац пројекта
у име предузећа. Концепцијски,
спонзор има пословну потребу
за пројектом. Предузеће додељује
спонзору новац и ресурсе за
пројекат, а затим се он договара
са пројектним тимом о његовом
извршењу. Спонзор је одговоран
да те користи заиста буду остварене и новац утрошен на добар
начин. Дакле, спонзори делују
као надзорници пројеката (Ноукс: 2005).
Пројектни менаџер се договара са спонзором да управља
пројектом, који је дефинисан у
документу започињања пројекта.
У већини организација менаџер
пројекта је овлашћен да користи
новац и ресурсе до за то одређених
граница. Менаџер пројекта планира, организује, контролише и
извештава о пројектним активностима. Код мањих пројеката,
он може и сам да обави неке од
предвиђених активности.

Чланови тима обављају задатке или групе задатака, које им је,
у складу са очекиваним резултатима, одредио менаџер пројекта.
Од њих се очекује да преузму одговорност за своје задатке и испоље
иницијативу, уколико постану
свесни фактора изван специфичних задужења, који такође могу
да утичу на пројекат.
Стејкхолдери чине групу заинтересованих појединаца унутар организације, а понекад и изван ње. Мада тачно преведен термин на нашем језику није усвојен
као стандардизовани термин, то
су особе или организације чији
рад, постојање и активности имају
утицаја на пословање и добит наше организације, ма којом се
делатношћу оне бавиле, или је то
пак особа, организација, циљна
јавност односно аудиторијум на
коју се наш рад рефлектује, односно сви они који осећају одређене
ефекте од нашег рада.
Пројекти могу да имају далекосежне последице и један од
могућих пропуста у управљању
пројектом јесте уверење да су
једино важни они људи који су у
тиму, као и крајњи корисници.
Нашој организацији и нашем
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пројекту, битни су људи који доносе одлуке, али и они који утичу на људе који одлучују. Због тога морамо одредити ниво симпа
тије (подршке), неутралности или
антипатије које неко испољава
према нама. Када ово утврдимо
морамо утврдити спремност
стејкхолдера да свој став промене и постану макар неутрални
према нама. Одредити колики је
њихов утицај на наше пословање
генерално, затим, какав је наш
став према пројекту којим се бавимо, а на крају дефинишимо и
колико смо заиста спремни да свој
став промене од негативног ка позитивном реалиузујемо.
Којим се методама можемо
служити да бисмо извршили
утицај на неког битног стејкхолдера
који нам у датом тренутку није
наклоњен? Можемо извршити
мало и дискретно истраживање
и пронаћи особу или особе које
могу утицати на њега у нашу корист (супруга, пријатељ, неко
трећи). У сваком случају пронађимо
особу која у датом тренутку
размишља на начин који највише
одговара нашем начину
размишљања. Овој особи се не
нуди новац за услуге посредовања,
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као што је то случај код лобирања.
И не заборавимо, са притисцима
на кључног стејкхолдера никако
не треба претерати, јер то може
изазвати супротан ефекат. Код
малих пројеката обично је довољно
да се има на уму да постоје заинтересоване стране изван формалних граница пројекта и да се учини напор да се са њима комуницира. Стејкхолдер је у овом случају
друштвена заједница, која је свакако заинтересована за помоћ
организацији чији је оснивач
држава.
Друштвена одговорност
предузећа, прихваћена је у модерним релацијама као пословање
које је одрживо и суштински интегрисано са друштвеном
заједницом. Како би шири круг
стејкхолдера могао да перципира неки друштвенни пројекат као
позитиван и са далекосежним резултатима, требало би на квалитетан начин да комуницира и са
јавношћу. У том смислу, особе и
агенције одговорне за односе са
јавношћу морају суштински да
схвате и препознају све облике
друштвено одговорног понашања
компаније у којој, или за коју ра-
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де, и да је у том смеру наводе и клуса пројекта (пројектног циразвијају.
клуса) управља свим аспектима
Такође, потребно је да препознају одвијања пројекта, а исто тако да
партнере из других сектора друшт- има свакодневни увид докле се
ва, како би позитиван друштве- стигло са одвијањем пројекта, кани утицај компаније унапреди- кав је његов квалитет и финан
ле и обогатиле, а тиме и поспе- сијски статус. Посебно, овакав
начин вођења пројеката расте
шиле своје пословање.
рећује креативну екипу и аутоКрајњи корисници и њихови рима и извођачима оставља мнопредставници су људи који узимају го више простора за стваралачрезултат пројекта и користе га да ки рад.
унапреде своје пословање. Најфо
Такође, ако у току пројекта утрмалнији однос који имају са
пројектом, обично је презицирање врдимо да се битни циљеви
њихових потреба на самом по- промашују, а да корективне мечетку, као и прихватање резул- ре у том случају ништа не мењају,
тата пројекта, по његовом окончању. тада би требало да размислимо,
није ли боље да прекинемо пројекат!
Многи налогодавци, као и
5. Закључак
пројектни руководиоци се плаПројекте у култури и медијима ше овога, јер се истовремено из
у принципу би требало пројектно докумената види да је пројекат
реализовати, самим тим што да- неуспео. Али, то се и овако, и онанас те активности и називамо ко, не да заташкати, те је онда
пројектима. За успешно проје једина алтернатива рушење
ктно вођење мора се овладати пројекта. Један чист рез је ионауправљачким техникама проје ко бољи него да се троши све виктног менаџмента, уз обавезну ше новаца и укупни трошкови
употребу софтвера за вођење повећавају. Зато се увек код сломедијских и културних пројеката жених и тешких пројеката уна(нпр. MS project, Mouvie magic). пред одређују критичне тачке каМенаџер пројекта сада је у стању ко би се могле на време примеда у свим фазама животног ци- нити тзв. корективне мере.
143

Куда иде традиционални театар - култура и медији

О резултатима примене техника пројектног менаџмента најбоље
нам говоре реализоване позоришне представе, у оквиру дипломских и мастер радова, под вођством
пројектних менаџера (Елизабета
Фабри: Брод за лутке; Весна
Максимовић: Сироти мали хрчки;
Гордана Касап: Човјек који је јео
смрт; Јелена Стојаковић: Потоп;
Александар Милосављевић: Наход Симеон). Све ове представе
завршене су на време, остале у

финансијским оквирима, а већина
њих освојиле су и освајају и данас
заслужена признања.
Такође, применом пројектног
вођења реализације пројеката у
култури отвара се могућност
проналажења најефикаснијих организационих и креативних
решења и модела која, у највећој
мери, доприносе друштвеној и
тржишној ефикасности културних делатности.
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Сандра Баришић1

НОВА ДРАМСКА ФОРМА И УМЈЕТНОСТ ПЛЕСА
У САВРЕМЕНОМ ТЕАТРУ, ТЕ СТРАТЕГИЈА
ПРИБЛИЖАВАЊА ПРИМИЈЕЊЕНОГ ТЕАТРА
ТРЖИШТУ
Сажетак: Кроз рад се настоји пронаћи граница између класичног и постдрамског позоришта, те одговара на питање шта карактерише постдрамско позориште. У постдрамском театру
текст не губи аутономност, већ се продубљује однос текста и актера у представи, који полако учествују у изградњи тог крхког архитектонског здања.
У раду указујемо на огроман значај невербалне комуникације у
постмодерном театру и говора тијела. У том смислу се посматра
и неодвојива улога перформанса у савременом театру. У позоришту XXI вијека напуштамо теорије о тијелу које слуша и које постаје
објекат, те на сцену враћамо тијело које постаје филозофска загонетка или лична прича.
У раду је приказана практична стратегија приближавања
примијењеног театра тржишту кроз неколико примјера, који
приказују ангажман младих позоришних глумаца и стваралаца.
1 дипломирани менаџер у образовању и култури (BLC– Бањалука)
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Такође, у раду се расправља о несумњивом смислу и улози позоришта у савременом свијету, у ком оно у потпуности остварује
комуникацију са публиком, јер је то мјесто гдје ријеч има потпуну
СЛОБОДУ. То је позориште XXI вијека!
Кључне ријечи: савремени театар,примијењени театар, класично и постдрамско позориште, невербална комуникација, постмодерни театар, говор тијела, перформанс, позориште XXI вијека
Позориште је и даље један од
најзначајнијих конвенционалних
канала комуникације, који поред
својих значајних умјетничких
вриједности, представља важан
културолошки аспект савременог друштва и моћан фактор
утицаја на развој јавног мнијења
и демократичности.
Појам позоришта као културне институције, самим називом
буди у људима осјећај поштовања
према умјетности и стваралаштву које се рађа на сцени.
Култура данас, па тако и позоришна, у неодрживом је стању
због нагомиланих проблема које
је додатно заоштрила финансиј
ска криза, али и дугогодишњег
непрепознавања њеног значаја за
свеукупни развој друштва. На
кључне проблеме је потребно указати заједничким ставовима
умјетника и културних радника
који би се успротивили „убијању
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културе“ и радили на квалитету
и иновативности промоције, који
би тежили ка оригиналности, а
бјежали од разних стереотипа и
неприродности у контактима са
постојећом и потенцијалном публиком.
Позориште се схвата као интер
акција глумаца и публике, као
најискренија презентација културе. За разлику од других типова умјетности, позориште се збива у датом тренутку пред очима
гледалаца. Тако пружа јединствен
доживљај апсорпције културе
живљења.
Нови репертоар позоришта,
на примјер, требало би да буде
представљен и рекламиран на
различите начине, путем различитих медија и канала комуни
кације, баш зато што треба да
доспије до различитих сегмената позоришне публике.
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Промоција обухвата све инструменте комуникације, које би
културне институције требало
да користе за преношење поруке
циљном тржишту. Доставити
праву информацију, преко правог медија, до циљане публике,
уз максималне ефекте и минималне трошкове, дефиниција је
успјешне промоције. Приоритети треба да буду повећање продаје,
диференцијација производа, развој
имиџа и слично.
Позориште је „савршен одраз
друштва“, што у нашем случају
уопште није добро. Не напредује,
не иде никуда, није провокативно, није инспиративно…
Позориштем се нужно бавити
да бисмо мијењали себе. Не свијет,
него себе, а понекад и друге.
Идеологија савременог театра треба да се базира на принципима
које су установили реформатори
позоришта XX вијека.2
ПЛАВО позориште3 је позоришна лабораторија чије се ак2 Константин Станиславски, Антонен
Арто, Јежи Гротовски, Еуђенио Барба и
Один Театар, као и италијански редитељ
Масимо Ђанети.
3 „Ми смо група људи која, негујући зрно
анархизм у себи, користи позориште као
место које има кредибилитет и у коме се

тивности базирају на тим принципима.4 Основано је 1995. године у Београду.
Према ријечима Еуђениа Барбе,5
оснивача „Один Театра” из Данмогу рећи неке озбиљне ствари о себи и
свету који нас окружује. У средишту наше пажње је човек као људско биће. Чак
и глумац је човек, људско биће, па тек онда глумац. Позориште је место човековог додира са животом, а не са његовом
имитацијом.“ (Ненад Чолић)
4 Позориште које постоји да би се позориште служило, а не да би му се служило, позориште које истражује дубље
нивое људске комуникације, позориште које има идеју помјерања граница
људске перцепције, позориште које живи утопију помирења антропологије и
друштва и позориште које је критички став.
5 Еуђенио Барба је поријеклом из Италије.
По завршетку средње школе емигрирао
је у Норвешку. Потом је отишао у Варшаву (Пољска), гдје је провео годину дана
na Државној академији глуме, а затим одлази код Јежија Гротовског (Jerzy Grotowski)
у место Ополе и с њим сарађује наредне
три године. Године 1963. одлази у Индију
гдје је проучавао Катхакали, у то вријеме
још непознат западном свијету. По повратку у Осло 1964, окупља групу студената и формира Один Театар. Одмах
послије њихове прве продукције понуђен
им је простор у Холстебру (Данска) како
би направили позоришну лабораторију.
За посљедњих 46 година, Еуђенио Барба
режирао је 72 представе са Один Театром
и са Театром Мунди. Године 1979. Барба
оснива Интернационалну школу позоришне антропологије (ИСТА). Барба је
добио бројне награде, одликовања и почасна признања за свој рад и посвећеност
театру. Године 1997. Еуђенио Барба до149
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ске и једног од најзначајнијих
свјетских редитеља и аниматора
XX вијека, „Один Театар“ је ишао
против саме природе позоришта,
а у његовој природи је да буде ефемерно.6

хистеричном и ка појавности
окренутом свету, седнемо, успоримо, дубоко се замислимо, суштински размењујемо емоције, мисли и искуства са другим људима.
Да дамо себи време да доживиДр Иван Меденица, познати мо и промислимо свет у којем
7
српски критичар и театролог, из- живимо“.
нио је своје мишљење о будућем,
Оно што се може потврдити,
новом театру: „Будућност позо- јесте чињеница да савремени теришта је у оним формама које се атар можемо доживјети као отне такмиче са новим медијима, ворен простор слободних мисли,
од телевизије и видеа до интер- гдје ће се на демократичан начин
нета. Увек ће нови медији бити радити на подизању свијести о
бржи, визуелно ефектнији, друштвеној заједници, коришће
динамичнији, а снага савременог њем његових могућности кроз
позоришта је управо у нечем су- едукацију публике, отворену
протном. Да промовише спорост, комуникацију с њом и презента
мир, дубину, заједничко иску- цију рада позоришта.
ство, интелектуално или духовно промишљање и искушавање Позориште у савременом
стварности. Мислим да је повра- друштвеном амбијенту
так неким, рецимо, ритуалним
Веза између позоришта и стварили пучким (брехтовским) форног живота је несумњиво кључ за
мама, као што се то дешавало
разумијевање његовог трајања,
много пута у историји позоришали су, свакако, важне и могућности
та, нешто што би требало да букоје допушта сценска игра, а сам
де одлика новог театра. То ће нас
живот их осујећује.
натерати да, у овом ужурбаном,
Позоришна илузија задово
био је „Luigi Pirandello International Prize“
награду, коју је подијелио са неколико те- љава човјекову потребу „увида у
атара међу којима је и ДАХ Театар.
оностраност“, допушта могу
6 (grč. efemeros,emera) који траје један
дан, једнодеван; краткотрајан, привремен, пролазан
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7 http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/
Kuda-ide-pozorishte.lt.html
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ћност „да се буде неко други“, али
на начин близак човјеку, јер
наликује стварном животу. „Тај
сан није више сан, јер је саздан
од оне исте ствари од које је саздан и наш живот, и од драма
наших односа или наших сталних немира“.8

је неоспорна.9 Притом, не треба
заборавити да је друштвена природа позоришта другачија од
медијске и она, као таква, мора
бити очувана. Позориште не смије
одустати од сопственог начина
представљања. Позориште мора
„мислити свијет“ естетиком
своје умјетности. Позориште мора снажити свој потенцијал
оријентисан ка изоштравању
свијести, указивању на неправду, позивању на толеранцију... То
је идеја о позоришту као моралној
установи.

У савременом друштвеном
амбијенту позориште није масовни медиј, већ као и неке друге
традиционалне умјетности и оно
задобија статус мањинске
умјетничке праксе. Но, исто тако могућности позоришног и традиционалног умјетничког стварања
Границ а између класичног
досежу до нечег што индустри и постдрамског позоришта
јализованим и медијски посредованим обрасцима културе није
Када говоримо о новој драм
доступно.
ској форми и начину на који се
Позориште је традиционално она третира у савременом позооријентисано ка коришћењу раз- ришту, неопходно је да се осврне10
личитих техничко-технолошких мо на дјело Ханса-Тиса Лемана
проналазака. У најмању руку, ово „Ïîñòäðàìñêî ïîçîðèøòå“. Ово дјело
ће дјеловати необично. Међутим, темељно се бави драмом, кроз
чињенице из позоришне историје осврт на авангарду, перформанс
то оправдавају.

Потреба да се позориште мијења
и прилагођава духу времена које
је понајвише медијски обиљежено
8 Проф. др Драган Никодијевић, Менаџмент
позоришне делатности, Мегатренд универзитет, Београд, 2008. година, стр. 138

9 Треба међутим имати у виду да је позориште веома сложена и скупа умјетничка
пракса, те да промјене није увијек могуће
спровести довољно брзо и у складу са
стварним потребама. Осавремењавање
позоришта и његово мијењање у складу
са захтјевима медијског окружења, не
треба схватити као потребу да позориште опонаша медије.
10 Њемачки театролог
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и медије и објашњава пут којим
се драмска структура мијењала
с промјеном друштвених околности. Основна карактеристика
нове драмске форме требало би
да се састоји у њеној отворености и могућности третирања
њених елемената као колажне
конструкције.

текстови постављају у институционалним позориштима.
Разбијена форма обично се
„прилагођавала“ некој класичнијој
структури или су се у њеном
реализовању користила експлицитно експериментална редитељска
средства, која су додатно потцртавала њену еклектичност12.13

Леман као основни проблем у
теоријским анализама постдрам
ског театра истиче недовољно
разматрање димензије и статуса
текста у новонасталим позоришним околностима. Поставља се
питање на који начин се третира
драмски текст у класичном позоришту, перформансу, лајв-арту
итд. Појавом мултимедије, перформанса, хепенинга и других
облика извођачких умјетности,
промијенио се и начин на који се
третира текст. За класично позориште, које подразумијева
просценијум11, везивао се класичан драмски текст. Текстови
разбијене структуре чешће су се
употребљавали за разне видове
перформативне умјетности и посебно се у позоришној средини
сматрало ризичним да се такви

Леман се позива на Ролана Барта када говори о томе, да у модерни, сваки текст набацује проблем
своје могућности и пита се да ли
његов језик досеже реалност којом
се бави.14 У ситуацији промијењене
употребе позоришних знакова у
савременом театру, и драмски
текст прелази у домен постдрамског и често излази из оквира
онога што се сматрало класичним позоришним текстом.

11 Предњи дио античког позоришта; у
модерном позоришту: предњи дио позорнице (између завјесе и оркестра)
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Текст престаје да буде „владар“
позоришног чина и у центар се
ставља дискурс позоришта. Драмски текст разматра се као елемент
у комплексном чину обликовања
12 Еклектицизам у умјетности је спајање
и мијешање разних стилова или
„позајмљивање“ елемената једног
умјетничког правца у другим правцима.
Већина данашње умјетности сматра се
еклектичном.
13 http://www.pozorje.org.rs/scena/
scena1207/15.htm
14 Исто.
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представе. Он, у неку руку, губи
суверенитет али, с друге стране,
постаје камен темељац у једној
свеопштој игри интеракције.15
Другачија форма нуди редитељ
има могућност конструкције и
деконструкције коју нема класичан драмски текст.

на Станиславског, експерименти
са биомехаником Всеволoда
Мејерхољда, механички-математички балет Оскара Шлемера у
Баухаусу, школе плеса Рудолфа
фон Лабана.

Модернистичке и авангардне
театарске лабораторије карактеТекст на тај начин не губи ау- рише:
тономност, већ се продубљује од- (а)утопијски пројекат преобра
нос текста и актера у представи
жаја театра у цјелокупно умје
који полако учествују у изградњи
тничко дјело (Gesamtkunstwerk)
тог крхког архитектонског здања.16
и
(б)поетичка и педагошка фун
кција лабораторије као домена теоријске и практичне приЗамисао театарске лаборато
преме за јавни наступ.
рије као умјетничког институциУ неоавангардном и поставанонализованог простора у коме се
експериментално и теоријски гардном смислу појам театарске
истражује театарска умјетност лабараторије увео је и разрадио
(глума, плес, режија, кореогра пољски умјетник Јежи Гротов18
фија, сценографија, ритаулиза ски , од краја педесетих до рација свакодневице, теорија теа- них седамдесетихих година (Тетра или теорија културе и друшт- атар Лабораторијум – Вроцлав и
ва) својствена је модернизму и каснији рад у USA). Рад Гротовавангарди: истраживања психо ског се одвијао кроз формативлогије глумачке игре Константи- н и пе риод к ри т и ч ког
преиспитивања авангардне
традиције, формулације сиро15 Исто.
Перформанс арт из
позоришта17

16 Исто.
17 Театарска пракса која прелази са концепта театра као представљачке умјетности
на театар као истраживачку извођачку
праксу

18 Јежи Гротовски, пољски позоришни
редитељ, дјелатник и мислилац на пољу
културе, истраживач људског понашања
у вансвакидашњим условима.
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машног театра (чистог театра)
крајем шездесетих и напуштањем
нормалне театарске праксе ради
тоталног експеримента и истра
живања граничних подручја ритуала и духовних микрорелација
(духовног и егзистенцијалног
школовања) групе сарадника почетком седамдесетих.
Театарско-перформерски рад
се разумијева као подстрек за
истраживањем и верификовањем
духовног и физичког постојања
учесника у процесу театра као
умјетности. Идеја, духовно стање
или интерсубјективни односи
учесника пренесени у сценски,
или као сценски, или лаборатор
ијски, или вантеатарски простор
постају модел за чињенично, фикционално и духовно учење саучесника. Другим ријечима,
институције писца, драматурга,
редитеља, глумца, сценографа,
костимографа итд., се утапају у
отворену и критичну институцију
саучесник-перформера.
Постмодерни театар и говор
тијела

са и критичари неријетко тврде
да је плес, као умјетност слободе
и физичке бесконачности, немогуће
дефинисати на прави начин.
Намеће се и важно питање
драматургије плеса и разматрање
што се под тим подразумијева,
будући да је драматургија везана за вербални, драмски израз,
док се плес доима као невербална комуникација која не полази
од написаних (драмских) текстова, већ аутор – нарочито у савременом плесу, сваки пут ствара
сасвим нове структуре покрета.
Може се рећи да су оваква запажања
данас превазиђена и готово укинута, јер смо свједоци да се драмски театар све више претвара у
плесни театар, или се они међусобно
преплићу. У том смислу, важно
је напоменути да се драматургија
плеса као појам развија са савременим театарским карактеристикама, прије свега ,,појављивањем
тијела на позорници“ и „радикалном реконтекстуализацијом“ вербалног театра.

Под појмом ,,радикалне рекон
текстуализације“ можемо под
разумијевати нова тумачења, разУ теоријским разматрањима
личита и необична, али и радиплеса и покушајима његова дефи
кално другачија од устаљених тенисања аутори, историчари пле154
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атарских образаца. Тако се модеран театарски чин може радикално поиграти са класичним
дјелом, те га довести до непрепо
знатљивости. У савременим театрима можемо видјети представе које се вербално изражавају
кроз говор тијела, те се перформансом групишу у различите скупине, отворене и сценски маштовите. У том смислу, долазимо
до важности које физички израз
може имати у таквим, радикалним реконтекстуализацијама
једне представе. Нарочито је
значајно нагласити говор тијела
у таквим представама, који у њима
није само знак или пуко научени покрет који је инхерентни19
дио текста, већ је то можда најдубље
мисаоно промишљање карактера представе коју гледамо. Тијело
може бити мисаони експеримент
у театарској умјетности дана
шњице, јер се својим импулсима
не мора задржавати на спољним,
физичким одликама већ може
ићи даље, дубље у унутрашњи
процес сценске исповијести.
По ријечима Лемана, изгледа
да се форма драме заснива на
19 Природно и нераздвојно спојен или
удружен са, битан, својствен, нераздвојан.

далекосежној концептуалној одсутности тијела и да, обратно,
присуство тијела онемогућује драму. Тијело ступа на позорницу
као емфатична/проблемска стварност у тренутку када темељи начина позоришног представљања,
који имају средиште у појму драме, бивају уздрмани.
Патрис Павис20 у свом есеју
Сјај и биједа тумачења класичних дијела каже да плес и театар
постоје упоредо и да се тако
узајамно не поништавају. Плес
комбинован са текстом који допире из звучника ствара атмосферу, упознаје нас са фабулом,
прије него је прави позорошни
говор отпочео. Ове „постдрамске“ слике тијела, одражавају актуелну ситуацију позоришне сцене, која превазилазећи границе
врста – плеса, позоришта и перформанса, отвара нов поглед на
људску егзистенцију с краја XX
вијека.
Полазећи од дефинисања тијела
као сценског знака, може се ут20 Патрис Павис је један од највећих
стручњака у области интеркултурализма и семиотике позоришта, аутор бројних
театролошких студија, редовни професор на позоришном одсјеку Париског универзитета
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врдити да је физички израз у театру данас важнији од вербалног.
То, наравно, не мора бити изричито потврђено, али је тенденција
тијела као субјекта све видљивија.
У позоришту XXI вијека напуштамо теорије о тијелу које слуша
и које постаје објекат, те на сцену враћамо тијело које постаје
филозофска загонетка или лична прича.

имају одјељења за публицитет,
која у свом раду не користе наведене маркетиншке технике и не
организују квалитативна и квантитативна истраживања публике, њених мотива, културних потреба и понашања.

Веома је важно знати практичне чиниоце смањене мотивисаности за посјећивање културних институција (позоришта).
Међутим, много је важније од тоУлога маркетинга у
га спознати узроке стварног неумјетности и савременој
достатка „културне“ мотивисапозоришној пракси
ности, па и „нелагодности“ у кулМаркетинг се данас у све већој тури (осјећаја да особа не припамјери јавља у култури. У сушти- да тој културној средини).
ни, главни задатак менаџера у доКултурна институција не би
мену културног маркетинга јесте
требало само да размишља како
рад на приказивању и попу
да привуче што више публике,
ларисању културних вриједности
него како да придобије публику
и умјетничких остварења, те
која ће бити права публика кулподстицање публике на комуни
турних догађаја, која би реаговакацију са умјетношћу и умјетни
ла и комуницирала са умјетни
чким дјелима.
чким дјелом.
Културне и умјетничке инсти
Основни задатак маркетинга
туције у Источној Европи, најчешће
умјетности и културе је управо
још немају посебна маркетиншстварање и проширивање тржи
ка одјељења, чије би постојање
шта културе. Анимација буди
претпостављало истраживање
интересовање, развија сензибисопствене публике и утврђивање
литет, али кампања оглашавања
многих форми успостављања веу медијима даје установи култуза са публиком. Неке установе
ре и њеним производима тржи
156

НОВА ДРАМСКА ФОРМА И УМЈЕТНОСТ ПЛЕСА

шни легитимитет неопходан у
савременом друштву.21 Без маркетинга и оглашавања анимациона акција установе културе се
доживљава као рутински задатак и потенцијална публика неће
бити довољно подстакнута да
дође у позориште.
Примјер 1. - рекламна
стратегија позоришта у
индустријском граду22
Истраживања публике пока
зују да радника, а посебно радница нема на представама. Истра
живање културних потреба и
стила живота запослених показују
да су стил живота и активности радница обиљежени
вриједностима породичног живота ‒ посебно родитељским. Стога љубав према дјеци чини основу
концепције будуће рекламне
стратегије. Маркетинг менаџер
ће навести: дјетету треба образован, културан родитељ; зане
марујући себе, сопствену личност
21 Милена Драгичевић Шешић, Бранимир Стојковић, Култура, менаџмент,
анимација, маркетинг, Клио, Београд,
2011. године, стр. 303.
22 Милена Драгичевић Шешић, Бранимир Стојковић, Култура, менаџмент,
анимација, маркетинг, Клио, Београд,
2011. године, стр. 303.

ускратили сте дјетету доброг
родитеља! Дозволите себи позоришну представу ‒ поклоните
дјетету култивисаног, успјешног
родитеља!
Најпожељније је развијати инструменте промоције тако да логично произилази из умјетни
чког дјела, његове естетике и
његових карактеристика.
Узајамно оглашавање инсти
туција културе (размјена плаката), партнерски односи (рецимо
издавач-позориште, кроз отва
рање књижаре у позоришту и
продају карата у књижари у
предграђу или градском центру),
оглашавање у школским листовима, оглашавање и линкови на
порталима за културу, учешће на
блоговима или стварање сопственог блога у коме би активну улогу имали умјетници укључени у
пројекат, само су неке од могућности
размишљања о оригиналној
промотивној кампањи.
Стратегија приближавања
примијењеног театра
тржишту
Примјер 1: Иновативни
приступ промоцији позоришне културе
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По узору на колеге из Београда, као што су Миња Богавац,
драматург, Јелена Богавац, Драган Симеуновић, глумац и извршни продуцент, групу умје
тника који су 11. априла 2012. године покренули помало необичан пројекат под називом Маркетинг театар, неопходно је
мотивисати позоришне умјетни
ке Бање Луке, регије и шире на
иновативнији, спонтанији и
савременији приступ промоцији
и приближавању позоришне културе и умјетности грађанима,
која се рађа на „даскама које живот значе“.

су мишљења да би то било
привлачније за људе, од пуког
штанда са двије оскудно обучене дјевојке.
Ова идеја да умјетници морају
пронаћи своје мјесто у тржишним условима није нова, али је,
истовремено, врло оспоравана.
На неки начин је општеприхва
ћено да тржиште уништава културу и да једино што култури
остаје је да чека на помоћ државе.

Културне институције прежи
вљавају од донације државе, јер
се сматра да је то једини начин
да култура опстане. Уколико се
Њихова идеја била је да мла- прилагоде тржишту, то ће значиди позоришни умјетници иско- ти унижавање нивоа у култури
ристе своја умијећа и употребе или њено одумирање.23
позориште ван сцене, као и да
Умјетници би се спојили у једну
створе умјетничку активност која
би могла сама себе да „издржа- кровну организацију у којој би
ва“. Они су осмишљавали марке- били видљиви и заједнички ратиншки приступ за различите дили на пројектима од којих би
производе заснован на позориш- имали материјалну корист. Идеја
ним елементима. То може да бу- је да се направи умјетничка мреде у више сегмената: од догађаја, жа која није донирана, а нуди
до разних промоција, од оних у конкретан производ заснован на
хипермаркетима, улицама, до квалитету, а то је знање и искуоних на сајмовима. Све то мора ство.
да има елеменат позоришта, да- 23 http://www.b92.net/kultura/moj_ugao.
кле, глумце, сцену и радњу. Били php?nav_category=557&yyyy=2012&mm=
04&nav_id=599477;
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Основни проблем настаје уколико се уђе у анализу маркетиншких агенција, односно у то, како
би требало да се презентује производ. „Нико се заправо не усуђује
да уради нешто другачије“.24

рађена у сарадњи са албанским
Националним театром. Представа је тројезична. Дакле, ово је
један атипичан умјетнички производ, зато што га није написао
Синиша Ковачевић, није популистичка, него авангардна. Продаја
те представе због тога је требало
да се врши кроз атипични маркетинг.

Оно што је занимљиво јесте
сценски ефекат привлачења људи.
Оно што су умјетници хтјели као
тим јесте да се баве промоцијом
кроз малу позоришну форму. Она
Маркетиншки уопште није
се може одвијати на примјер и у важно коме је усмјерена, већ је
супермаркету.
важно да је одређена промоција
„У супермаркету потрошача скренула пажњу. Значи, ефекат
може да затекне глумац из позо- није заснован на томе да ли се доришног комада. Глумац разгова- шло до потрошача, него да ли је
ра са публиком употребљавајући скренута пажња. У том стилу,
драмски текст. После тога, пу- Маркетинг-театар је нешто раније,
блици се саопшти да су управо исте године извео промоцију
били учесници у представи ти- ракије на потпуно неочекиваном
ме што су говорили са глумцем, и, рекло би се, погрешном мјесту
који је опет говорио из улоге, на ‒ VIP догађају „Magic night“.
пример ‘Ујка Вање’. Тако може из- Направљена је мини позорница
гледати промоција те представе“.25 села гдје се точи ракија. Ефекат
је био тај да су прикупили више
Друга идеја била је пуштање маркетиншких поена, него они
документарца о настанку пред- који су били спонзорисани од
ставе Patriotic hypermarket. На- осталих брендова, а у сваком
равно, у хипермаркету. Patriotic случају, сви су били заједно виhypermarket је прва представа ше медијски примијећени због
такве неспецифичне акције.
24 Исто.
25 http://www.b92.net/kultura/moj_ugao.
php?nav_category=557&yyyy=2012&mm=
04&nav_id=599477
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Примјер 2: Представа „Позив за буђење“ – адаптација
књиге „Свет воли победнике (и
нема времена за губитнике)“26
Промоције књига данас су више него нормална појава у Београду. Врхунац креативности
њихових организатора обично се
огледа у налажењу квалитетне
сале, покојег ласкавог критичара и, у најбољем случају, симпатичног виолинисте задуженог за
позадинске мелодије.
У Њујорку је, међутим, недавно направљен значајан помак –
постављена је позоришна представа у сврху промоције једне
књиге. Београд не само да овог
пута није заостао, већ је муњевитом
брзином отишао и корак даље.
Дана 11.12.2008. године на сцени
Дома културе „Вук Караџић“ одиграна је представа Позив за буђење,
чији су се аутори суочили са још
једним, до сада непознатим изазовом – у позоришни израз преточили су овог пута дјело, не класичне књижевности, већ
примијењене психологије!

це Свет воли победнике (и нема
времена за губитнике)27, чини седам слика. У петој се појављује
Срђан Жика Тодоровић, звијезда
српског глумишта (први пут на
позоришним даскама!), који својом
жонглерском тачком дочарава
необичан сан главне јунакиње. У
седмој слици, када публика помисли да је пријатним изненађењима
дошао крај, просторију испуњавају
славујски гласови наше етно-диве Биље Крстић и ансамбла Бистрик.
Током представе преплићу се
сан и јава, дијалози уживо, прича ауторке и главних јунака,
праћени специфичним глумачким мизансценом и раскошним
плесним тачкама групе Пасо де
Фуего, које су осмислили искусни кореографи Маја Поповић и
Горан Грбић.
Театар данас и савремено
тржиште културе

Постдрамско је позориште
„послије драмског“, театар којим
не влада драмски текст. Најчешћа
Ову необичну представу – забуна у вези с разумијевањем
адаптацију књиге Оливере Пти- овог појма јесте та, да постдрамско одбацује текст. То није тачно,
26 http://www.oliveraptica.rs/mediji/nastupiu-pozoristu;
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различити текстови и даље постоје,
али они нису од пресудне важности, представа се не своди на
њихово тумачење, они су само
један од сценских језика, често и
потпуно самосталан. Дакле, постдрамско не одбацује текст, већ само класичну драмску форму и
класичне естетске појмове везане за њен сценски живот: причу,
ликове, подражавање, тумачење
и слично.

ве. Но то је, како каже млада
редитељка и глумица Јелена Богавац, на рубу инцидента. Код
нас се више инсистира на неком
класичном, демодираном театру,
јер је наше друштво склоно некој
анемичности и како Јелена Богавац каже, аутистичној аутоцензури.
Позориште као конвенционални канал комуникације, културолошки је аспектован у савременом друштву. Култура данас
има много проблема, нарочито
када је позориште у питању. Ту
је улога маркетинга огромна, јер
позоришни свијет треба обогатити квалитетном, а не само
бројном публиком, публиком која
цијени и поштује театар, људе
који раде у њему, а првенствено
умјетнике.

Све више их има код писаца и
редитеља млађе генерације. Из
тог разлога се у нашим конзерва
тивнијим позоришним круговима развија отпор према постдрамском. Најчешћи проблем је
неразумијевање значења ријечи
„постдрамско“. Много већи проблем је тај што је резултат ‒
стварање великог броја представа о којима се размишља у „духу
Кључни проблем земаља у
постдрамског“.
транзицији, као што је наша, јесте
Медији, критике и стручне проналажење модела културне
јавности требало би да направе политике који ће помоћи у развоју
разлику између онога што је суш- стратегије у којој ће квалитетнија
тински ново и радикално и оно- и иновативнија промоција позога што је помодно.
ришне културе Републике Српске
Оно што се данас види у теа- бити извјеснија. У таквом систетру није реална слика стварања му би глумац, као личност, био
младих аутора. Млади људи се мотивисан да се надограђује казаиста баве темама са којим жи- рактерно, професионално, да рас161
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те и има заслужено мјесто у
јавности захваљујући медијима
који ће схватити колико је важно популарисање рада позоришта као институције и позоришних глумаца, као и њиховог професионалног живота.

ко необичну блискост са позоришном умјетношћу и глумцима, на
необичном мјесту и на специфичан начин. То није унижавање позоришне културе, него заузимање
мјеста на тржишту које јој припада, а то је уједно и пут успјешније
За сваку културну институцију, промоције и продаје позоришног
па тако и за позориште битна је производа ‒ представе.
квалитетна и посебно креирана
Као ни у реалном животу, ни
информација, реклама и тежња да у позоришту не постоји формула
се све више скрене пажње на кул- успјеха. Но ипак, оно што би предтурне производе у медијима и да ставу у театру XXI вијека требазаживе у јавности. Потребна је ло да карактерише је провокативјака синтеза између културних на тема, високи умјетнички
радника и медија, организованост, захтјеви, те духовитост и емотивинвентивност у промотивном ра- на блискост редитеља и глумаца
ду. Културни радници треба да са ликовима.
креирају и савременије обликују
Позориште свакако има своју
промоције позоришта као огромну улогу и смисао у савреинституције, да буду флексибилнији меном свијету. Његова снага и
и да теже прилагођавању умјетничка естетика кроз истикомерцијалном друштву, поштујући нитост, иронију и патетику
границе умјетности у том проце- остварује потпуну комуникацију
су. На такав начин се гради си- са публиком. Стварање културе
стемски и стратешки пут је једноставно објашњиво ријечју
приближавања позоришног дјела СЛОБОДА. Савремени театар је
грађанима, обликовање праве по- мјесто гдје можемо „гласно изгозоришне публике, али и продире ворити ријеч“, „заузети став“, те
дубље у друштвене поре. То је на- је тако близак човјеку XXI вијека.
чин остваривања ближе комуни
кације са грађанима, а они би били срећни што могу остварити та162
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NEW DRAMATIC FORM AND THE ART OF DANCE IN
CONTEMPORARY THEATRE AND CONVERGENCE
STRATEGY OF APPLAIED THEATRE TO THE MARKET
Abstract: Through the work is trying to find the boundaries between
classical and post-dramatic theatre, and answers on the question of what
characterizes post-dramatic theatre. In the post-dramatic theatre text does
not lose autonomy, but deepens the relationship of the text and the actors
in the play, which slowly take part in the construction of this fragile
architectural edifice.
In this paper we point out the enormous importance of non-verbal
communication in the postmodern theatre and body language. In this
regard, is viewed and inseparable role of performance in contemporary
theatre. In the theatre twenty-first century will leave the theories of the
body that hears and which becomes an object and return to the scene of
the body that becomes a philosophical puzzle or a personal story.
This paper presents a practical convergence strategy of applied theatre
to the market through the several examples, which represent the engagement
of young theatre artists and creators.
Also, the paper discusses the undoubted sense and the role of theatre in
the modern world, in which to fully communicate with the audience,
because that’s where the word has complete freedom. This is the theatre of
the XXI century!
Keywords: contemporary theatre,applied theatre,classical and postdramatic theatre, non-verbal communication, postmodern theatre, body
language, performance, theatre of the XXI century
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КУЛТУРА И МЕДИЈИ
Сажетак: У фокусу овога рада је однос медија и културе, гледано кроз призму информације као основног извора сазнавања и
учења. Протеривање уметности са страница штампаних медија и
минималне минутаже у електронским, доводи до тога да је данас
на сцени доминација субкултуре и њених рецидива. Посебна пажња
је посвећена преобликовању једнога догађаја у форму и садржај какав је подобан а не потребан и истинит. Закључци се понајвише односе на медијски простор Републике Српске и БиХ, али се могу применити и на регион.
Кључне речи: Култура, медији, информација
Сигурно нећу пуно погрешити ако утврдим да је неки врач
старих племена први схватио
значај информације и тумачења
виђеног, односно пренос порука
својим саплеменицима. Не грешим, зато што би се са мном сло-

жила већина историчара која на
различите начине, али суштински исто, сагледавају ову проблематику. Сви се слажу у конста
тацији да су дотични врачеви
имали ‘своју’ верзију свега виђеног
и доживљеног. Почесто су њихова
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тумачења ишла дотле да се неко
од саплеменика морао жртвовати, како би се природа, а касније
богови, умилостивили и живот
им учинили подношљивијим.
Страшно је на то помислити, а
камоли бити сведоком. Развој познате нам цивилизације ишао је
ка томе да свет и човека у њему
учини хуманијим, вреднијим и
истинитијим. Ове вредности се
најчешће сусрећу у преамбулама
Устава модерних и демократских
држава. Информација, штампа,
медији, електроника, све више
постају незаобилазни, креативни део друштва и полако, али сигурно, главни креатори свега
постојећег.Све то ће, половином
прошлог века, пророчки тачно
формулисати у једној синтагми
Маршал Меклуан: Медијум је
порука!28 Заправо, то у преводу
значи да начин на који нешто саопштавамо одређује значење оног
шта саопштавамо. Данас је, нажалост, то потпуна истина. Још
нешто је овај контроверзни мислилац именовао са великом
прецизношћу: Свет је глобално
село, наравно, у информатичком
28 Маршал Меклуан: Гутенбергова
галаксија: цивилизација књиге, Нолит,
Београд, 1973.
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смислу, што је појава интернета
и дефинитивно потврдила. Његова
истраживања су се ослањала на
дело Алберта Б. Лорда (Епски певач или Певач прича), а професор Лорд је настављач дела Милмена Перија, који је закључио да
су усмена и писана поезија природно следиле различите обрасце и функције.29 За нас су обојица
важни јер су своја истраживања
посветила изучавању југословен
ских епова.То свакако не треба
да чуди, јер је на овим нашим
просторима, садашњим и бившим, традиција усмене књижевно
сти30 старија и дуготрајнија него
што је то писана књижевност.
Професоре Перија и Лорда је интересовало да виде како се незаписана поезија преноси, учи, и
уметнички обликује кроз живу
традицију и како се она рефлектује
на публику-потенцијалне певаче
прича.За овај рад је управо тај
моменат важан.Обликовање песама је била карактеристика сваког певача понаособ. Разлике су
биле видљиве, од начина певања
29 Наведено дело, стр. 11
30 Овај термин је код мене одувек изазивао
противуречности, једнако као и народна
усмена књижевност.То с тога што се за
већину дела зна аутор, певач, али је
ауторство у том времену било непознаница.
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до садржаја испеваног. Да би нам
било јасније о чему се ради навешћу
један пример из богате нам усмене традиције.Старац Милија је
Вуку испевао свега четири песме.31 Од тих свакако је најпознатија
Бановић Страхиња. Пре њега ова
песма, тачније садржај или како
би Вук рекао мотив, јавља се у четири верзије.У свакој, Страхињина
љуба бива кажњена смрћу, док
код Старца Милије њој бива све
опроштено. Дакле, један епски
мотив о страдању истинског јунака
и издаји његове жене, те стављање
на страну отмичара, Милија потпуно другачије квалификује и
информише своје слушаоце. Бићу
слободан и то превести на данашњи
језик и закључити да су један
догађај четири медија саопштила на идентичан или сличан начин, док је пети медиј потпуно
изменио ток догађаја. Дакле, овде је реч о уређивачкој политици. За Старца Милију се зна зашто је тако поступио. Околности
у којима се нашао након потпуног краха Првог српског устанка, поделе међу кнезовима, не31 Песме је забележио у јесен 1822.године.
То су Сестра Леке капетана, Бановић
Страхиња, Женидба Максима Црнојевића
и Гавран харамбаша и Лимо

слога, израњаван и уморан, те почесто под утицајем ракије, довеле су га до закључака које је уградио у своју верзију песме.32
Чиме су данас разочарани савремени Певачи прича? Шта их тера на то да догађаје обликују према само њима знаним правилима и истини која је, заправо, више пута изговорена лаж. Постоји
ли било који медиј, штампани,
говорни, електронички, који ће
остати доследан себи, ма како то
звучало уопштено речено? Одговор је превасходно субјективне
природе, те га зато нећу коментарисати, али ћу се зато усмерити ка медијима који остављају
траг у времену, штампаним
медијима.
Дуго ме је окупирала реченица Виктора Игоа у Богородичној
цркви у Паризу да је штампарска машина уништила архитектуру, која је дотле била сећање
човечанства у камену. Испрва
нисам разумео да он заправо говори о лепоти изграђеног која је
нестала и уступила место геоме
32 Колико је било напорно радити са њим
сведочи сам Вук који је у предговору
четвртој књизи лајпцишког издања
написао:...Тако сам око ове четири песме
провео више од петнаест дана.
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трији и математици,равним површинама и безличним зидовима,
прозорима, крововима, терасама, једном речју безличношћу. А
онда, схватите да Иго указује на
све оно што ће се десити литератури и писаној речи уопште.
Геометрија и математика је завладала и у писаној речи.Није више било битно шта и како пишете, него колико речи је одређено
да се изрази, рецимо, лепота једне
позоришне представе. Језик у
штампаним медијима је временом попримио све одлике и атрибуте свакодневног, уличног говора, и уместо да он буде мера читаоцу, десило се обрнуто, улични говор је постао мера књижевне
вредности. Све то под изговором
да се што више приближе читаоцу. И оно мало литературе које
је некада у фељтонима, путописима, есејима и критикама било,
данас је нестало у ма’нитој жељи
да се што више примерака новина прода. А шта се продаје? Скандал, интрига, трач, сензација, рекла-казала, криминал, убиства,
силоватељи, манијаци, педофили, мафијаши, старлете, лажни
пророци, астролози, естрада, разводи бракова, мрачна страна исто
рије, рекламе, мали огласи, читуље...
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Ко после свега овога може увече
мирно да заспи? Част изузецима.
Постоји ли место у тим издањима
за културу? Мало, или како би
народ рекао, реда ради. О њој само информативно, да се забележи, да срамота не буде баш велика. Озбиљнијих искорака нема.
Доживео сам једне године да ми
уредница културе дневних новина, самоуки генијалац, саопшти
како су се читаоци уморили од
позоришне критике, те се из тог
разлога укида позоришна критика.Од тога дана, до дана данашњег,
те новине не објављују позоришну критику.Читаоци се још увек
одмарају.Сада у тим новинама
али и већини других, се може
пронаћи текст у којем онај који
је актер представе је уједно и главни тумач да ли је представа добра или не.
Када су остале области из културе у питању, прича је иста. Ако
се и деси неки изузетак, он је пример елементарног непознавања
материје о којој се пише. Пред
оваквим закључком, који је резултат мог истраживања, човек
мора да се замисли и запита, куда даље? Одговор се мора тражити на релацији Министарство
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просвете и културе, власници
медија, новинари и ствараоци,
уколико их ова проблематика
уопште интересује.

клим деценијама доста. Зато ова
формула опстаје. У њој нема места за културу и уметност, осим
ако није неки скандал у средишЈедна од дефиниција културе, ту радње.
Универзитет у Бањој Луци на
коју сам још у гимназији меморисао, гласи: под културом под- својим Факултетима образује каразумевамо скуп свих процеса и дрове за све врсте медија.33 У топромена који су настали интервен ку наставе студенти се спремају
цијом људске врсте, на природу, за озбиљан и изазован посао, који
друштво и мишљење. Све то у је изузетно одговоран јер дирексврху напретка и опстанка људске тно утиче на стварање слике о
врсте. Да ли се ико из медијских стварности у којој живимо.Учикућа иоле придржава ових хума- мо их врхунским вредностима,
них начела? Да ли уопште и знају високим стандардима, новинарској
да постоје овакве дефиниције? и свакој другој етици, а онда, каНисам сигуран, напротив, мис- да заврше, наиђу у медијским
лим да никада нису чули за би- кућама на полуписмене или нело какву дефиницију. Једина фор- писмене уреднике, директоре који
мула за коју знају је медији+пол су само добро поринути у полиитика+политичари=новац и моћ. тику. Њихова борба против ових
Наравно да је свима јасно да не залуталих је краткога даха. Сапостоји независни медиј. Од ка- мо до момента док се њихова
ко су настали, до дана данашњег, егзистенција не доведе у питање.
су под нечијом контролом. Тада и они положе оружје и све
Покушаји независних да се тако опет уђе у учмалост и мочвару
и огласе, често су завршавали у привида.
случајним пламенима или
Ова суморна стварност је аларм
финансијским проблемима који да се нешто под хитно мора урасу доводили до гашења медија. дити. Последице по друштво, наНајстрашнији су они примери
који су трагично завршавали. 33 То су Факултет политичких наука,
Таквих примера је било у проте- Филозофски факултет, Филолошки
факултет, Академија умјетности...

169

Куда иде традиционални театар - култура и медији

род и његову будућност могу би- век може јавно да искаже своје
ти несагледиве у негативном смис- неслагање са постојећом медијском
лу. Округли столови, симпозијуми мочваром, када је култура у питању.
и слични скупови су благодет,
ако низашта друго, а оно да чо-

CULTURE AND MEDIA
Summary: History teaches us that since the Roman age information
presents a key for all kinds of success.The new age is entirely based on IT
approach.Therefore the presence of art and culture in the media is of
crucial importance,as well as how the art is presented.If the culture does
not move into the media in a substantial way,then we get the rule of
subculture and subcultures with devestating consequences in relation to
the centuries of tradition and heritage.
Key Words: culture, media, information
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КАКО НАДВЛАДАТИ СТАЊЕ СВИЈЕСТИ
Истраживање: Стање
кадрова у техничком сектору
позоришта

да се могу систематски, плански,
осмишљено и стручно усваршавати, без могућности да се могу
борити за свој статус, без јасне
али специфичне и потребне листе занимања за позоришта, без
озбиљног институционалног
промишљања о њиховом значају
и потреби, овај сектор тавори у
БиХ и Републици Српској и не
прати у довољној мјери шта се све
догађа у региону а нарочито на
ширем плану.

Савремено позориште дожи
вљава своје промјене и у оном сегменту који је уназад неколико десетина гoдина остао непромијењен
и на који се, стиче се утисак, није
обраћала потребна пажња; на технички сектор. Временом запуштен, кадровски неинтересантан
и по страни, бивао је у другом
плану.Мимо закона, који ничим
Истраживање које смо спроније третирао запослене у техничком сектору позоришта, ми- вели са студентима смјера
мо могућности да могу да напредују продукције на Бањалука колеџу
у својој струци, без могућности (BLC) у Бањој Луци, дошли смо
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до изненађујућих резултата, иако смо знали да је стање, чак и у
региону,веома неповољно. Истра
живање је обухватило позоришта у БиХ, али и оне културне установе које се баве или дају услуге
извођачким умјетностима. Ова
мултидисциплинарна област и те
како је значајна али утолико више и осјетљива на све мијене у позориштима. Деценијама се није
имало „слуха нити потребе“ да се
техника у позориштима значајно
обнавља, а тиме нити потреба да
се уводе нови кадрови нити нова
занимања. Остајало се на нивоу
задовољавања минималних по-

треба, загледани сами у себе изнутра а без осјећаја и жеље да се
сагледа и види шта се догађа у
окружењу.Чекић, ексер и даска и
даље су у позориштима у БиХ основни материјали и алати за већину
сценографија и од те премисе се
полази. Сценографија за представу која може да се натовару у нешто мање од камиона је „мање
вриједна“, костимографија која
није гламур нема цијену и
вриједност, ....
Квалификациона структура
особља у техничком сектору у позориштима и домовима културе
БиХ – Резултати истраживања

Табела 1: Квалификациона структура особља у техничком
сектору у позориштима и домовима културе БиХ
Квалификациона структура особља у техничком сек- Број запослених
тору у позориштима и домовима културе БиХ
f
%
ВСС
8
6,67
ССС, ВКВ и КВ
35
29,17
ОШ и мање
77
64,17
Укупно
120
100,00
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Графикон 1: Квалификациона структура особља у техничком
сектору у позориштима и домовима културе БиХ.

Табела 2: Распоред особља у техничком сектору у позориштима и
домовима културе БиХ по адекватној стручној спреми
Распоред особља у техничком сектору у позоришти- Број запослених
ма и домовима културе БиХ по адекватној стручној
f
%
спреми
Адекватна СС
22
18,33
Неадекватна СС
98
81,67
Укупно
120
100,00
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Графикон 2: Распоред особља у техничком сектору у
позориштима и домовима културе БиХ по адекватној стручној
спреми.

Табела3: Распоред особља у техничком сектору у позориштима и
домовима културе БиХ по адекватној високој стручној спреми
Распоред особља у техничком сектору у позоришти- Бројзапослених
ма и домовима културе БиХ по адекватној високој
f
%
стручној спреми
Адекватна ВСС
3
37,50
Неадекватна ВСС
5
62,50
Укупно
8
100,00
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Графикон3: Распоред особља у техничком сектору у
позориштима и домовима културе БиХ по адекватној високој
стручној спреми
Наше истраживање смо посматрали из два угла: шта нам
нуде садашњи кадрови у техничком сектору позоришта и каква
је квалификациона структура запослених? Поента овог истра
живања нам намеће закључак да
се кадрови у позориштима у овом
сектору и те како морају школовати а то значи и промијенити
свијест и усавршити технички
сектор у нашим позориштима.

нални проблем и он би се тако и
могао и морао најефикасније да
рјешава. Због међусобног прожи
мања позоришта у региону по више основа: језичкој, културо
лошкој, наслијеђу, истим или
сличним глумачким и позоришним школама, посјетиоцима, сличним навикама, потребама и проблемима, тешким материјалним
и социјалним условима, закључак
је да се и проблем може рјешавати
Више је него јасно да је мањак на том регионалним нивоу.
стручних кадрова у позориштиНемогућност напредовања зама у техничком сектору регио- послених у техничком сектору у
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односу на глумачки дио ансамбла је такође једна од индикативних негативности које дјелују дестимулативно на запослене. Различито третирање, на примјер
сценографа, костимографа, шефа сцене вајара, сликара, столара и других креативаца унутар
једног позоришта у други план
ставља запослене у овом сектору.У
неким позориштима они су дио
умјетничког ансамбла а у другим
позориштима су дио техничког
сектора. Проблем је и што законодавац није нашао за сходно годинама да и запослени у овом
дијелу позоришта имају могућност
напредовања и стру чног
усавршавања, а да за то буду и
награђени. Тиме се није ни развила потреба нити амбиција да
се тај дио кадра усавршава и дошколовава, да се развијају нова
занимања, да се прати развој позоришне технике и потребних
кадрова.
Реално стање сада је у позориштима да су у највећем броју
случајава декоратери са неадекватном школском спремом, костимографи без потребног
школовања, сценографи, ако их
има, без потребне школске спре176

ме, специфична занимања потребна техничком и умјетничком
сектору позоришта, као што су:
шминкери, фризери, власуљари,
каширери, тапетари, вајари, сликари, столари, бравари, реквизитери, гардеробери, позоришни
кројачи, мајстори свјетла и тона,
аудио-видео дизајнери, мајстори
сцене,.....уопште руководиоци техничког сектора у позориштима
по правилу немају потребно
школовање, а најчешће ни могу
ћност да се колико-толико стручно усавршавају.
Наше истраживање на узорку
од 120 запослених у позориштима БиХ указује да свега 18% има
адекватну школску спрему у техничким секторима позоришта и
домова културе, док 64% запослених нема уопште потребну
школску спрему за посао који
обавља. Тако су декоратери на
примјер: конобари, ауто-лакирери, НК, ПКи ВК радници са основном школом или у најбољем
случају са једногодишњим,
двогодишњим и трогодишњим
неадекватним занимањем. Нема
довољно запослених школованих
продуцената, инжењера потребних савременом театру, али смо
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у истраживању констатовали да
нема ни адекватних високошколских установа у региону које би
школовале највећи бро јпотребних
кадрова за потребе техничког
сектора позоришта. Од 120 анкетираних само 7% има високу
школску спрему, а од тих 7% чак
60% има неадекватну високу школску спрему у техничким секторима институција културе у БиХ.
Разлози за такво стање у техничком погону позоришта су
многобројни: није се развила
свијест о потреби нових и
другачијих профила запослених
у позориштима, надаље Универзитети нису имали слуха али ни
довољно стручног академског
особља за покретање нових ускоспецијализованих занимања, али
ни економске оправданости да се
за мали број потребног кадра у
распарцелисаном региону, по
свим основама, формира нова катедра за потребна занимања, законодавац није препознавао нова неопходна занимања, а потребе и схватање савременог позоришта су се мијењале и тражиле
нова рјешења.У ствари животне
потребе су се наметале са новим
технологијама у материјалима,

техничким помагалима, новим
машинама и најразноврснијим
могућностима. Техничко-технолошки напредак цивилизације
наметао је развој и свијести о потребама развоја кадрова и
унапређења кадрова у свим сегментима техничких сектора позоришта, како год она била систематизована.
Из ових сазанања у току
истраживања наметао се јасан
закључак да позоришта и култура уопште морају добити нормативну институционалну потребну подршку као важан сегмент у
стручном унапређењу запослених уопште у позориштима, а нарочито у запостављеном техничком сектору. Укоријенио се стереотип, глумац се мора запослити искључиво са адекватном
академијом, што је и нормално
данас и минимум услова, а сви
други у позориштима могу, како
се договори или како се некоме
хоће. Критеријуми се губе уз изговор, ако нема адекватне јасно
профилисане школске спреме,
номенклатуре занимања за
одређена јасно дефинисана радна мјеста , тада може да се запосли, најчешће форме ради, оно што
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се има или да се неко „удоми“ у
јавној служби. И тако се временом уништио критеријум приликом заопошљавања, али и уназадио један веома важан сегмент
рада и функционисања савременог театра. Стицање нових знања
и проширење образовања за већ
запослене, како је истраживање
показало, уопште није на нивоу
позоришта у БиХ организовало
у последњих 25 година. Што је
још поразније, није се ни јављала
потреба из позоришта да се ту
било шта мијења и унапређује.
Сигурно, посредно на размишљање
о унапређењу укупног техничког
погона, и кадрова и технике, почело се размишљати тек послије
премијере „Моја кућа“ Македонског националног позоришта поводом отварања нове савремене
зграде тог националног тетара у
Скопљу.Указале су се неслућене
могућности савремене технике
потпомогнуте знањем професионалаца која је употпунила и дала посебан печат великој ансамбл
представи уз значачајан повод и
јубилеј. И није се ту стало. Та спектакл представа и не слутећи, имала је великог одјека и утицаја на
позоришта у читавом региону.
Прије свега на схватање значаја
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али и могућности технике и
стручњака који са тим изумима
цивилизације управљају.
Мањкавост ове велике спектакл представе се тек касније установила, да се не може играти ни
у једном другом позоришту у региону због величине сцене, броја
учесника (у једном тренутку више од 70 актера је на сцени), употребе најсавременијих технолошких помагала, од којих су нека
статична, као што је хидраулика
и троспратна сцена, увођење великог теледиригованог диржабла,........
И наше истраживање подстакло је запослене и људе из
управљачких струкура позоришта да се запитају, зашто је то стање
такво и зашто се ништа не догађа,
а вријеме и потребе то захтијевају?
Намеће се неколико праваца
дјеловања и могућих рјешења
овог запуштеног проблема:
успостављање потребне законодавне регулативе, установљавање
листе занимања, стварање услова за школовање потребних кадрова за позоришта са успостављене
листе занимања, концентрација
високостручних кадрова у једном
центру у региону, пошто би то
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појефтинило школовање нових
кадрова, подигло би образовни
ниво оних који те курсеве, школе или установе завршавају и
створио би се потребни стручнинаучни центар за регион који би
био препознатљив и валидан за
креирање кадровске базе будућих
радника у техничким секторима
позоришта и не само позоришта, већ и уопште институција културе, владиног и невладиног сектора који се баве извођачким
умјетностима.
У међувремену, када се почела развијати свијест о новим
захтјевима који се стављају пред
технички дио позоришта (примјер
представа без ријечи НП РС “Часови у којима нисмо ништа знали једни о другима“ ПетераХандкеа, у режији Младена Матерића)
почело се размишљати и гдје се
то данас налази овај сектор у установи-позоришту. Прије тога, под
утицајем једног броја професора
из региона оформљен је Одсјек
продукције на Бањалука колеџу
у Бањој Луци, а одмах потом и на
Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци. Народно позориште Републике Српске на велика инсистирања у система

тизацију укључује и занимања:
дизајнер звука-тона и свјетла, аудио-визуелни дизајнер. Академија
већ формира смјер за потребне
кадрове, а у радној верзији Закона о позоришту у Републици
Српској,уврштено је ново занимање
аудио-визуелни дизајнер,што је
значајан помак и знак да се почело много тога позитивног догађати,
мијењати и помјерати набоље.
Истовремено на Грађевинскоархитектонском факултету у Бањој
Луци се размишља о школовању
кадрова потребних за рад на сцени и управљања сценом у позоришту. У региону, у Новом Саду
иде се и корак даље, тако да се
питање будућности кадрова у
техничком сектору у позориштима и те како наметнуло као
озбиљан проблем, али и посао
који захтијева озбиљан, темељит
и дуготрајан рад.
И у сфери техничког осавре
мењавања позоришта примјетни
су помаци, стидљиви, али осјетни.
Гломазну сценографију замјењују
свјетлосно дизајнирани ефекти,
једноставна сценографија уз
осмишљен рад сценских радника имало више инвентивности и
знања приликом кориштења тех179
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ничких помагала и материјала,
(премијера „Одисеј-сан о повратку“, сценарио и режију потписује
Бисерка Колевска, сценографију
и израду лутака Свила Величкова у Дјечјем позоришту РС у Бања
Луци), дају боље резултате него
нека статична гломазна и прескупа класична сценографија. Развила се свијест да се нешто мора
мијењати и осавремењавати?!
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Набавља се и нова опрема, стара обнавља и усавршава, сходно
метеријалним могућностима и
знањима и то су озбиљни кораци ка другачијем схватању и
функцији техничког сектора у
позоришту, које ће,надамо се
донијети боље свима у култури,
а нарочито у позориштима.
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Драма

МИЛИСАВ: (Отреса кишоСОФИЈА: (професорски) Нибран. Љубазно) Грозан дан...
сам рекла да овде чекам! (супеСОФИЈА: (одсутно поздрави) риорно) Чекам фигуративно. Као
Годоа.
Добар дан. (пауза)

МИЛИСАВ: (забринуто) К’о
МИЛИСАВ: Извините... паркога?
дон... јел’ већ дуго чекате?
СОФИЈА: Једног лика. Једног
СОФИЈА: (уздахне) Читавог
што је метафора
чекања.
живота...

МИЛИСАВ: Лика? Ви говориМИЛИСАВ: Озбиљно? Чудо,
те шатровачки? К’о мој унук. „Када Вас нисам никад срео.
кав килав лик!“ Тако каже за свог
СОФИЈА: (незаинтересовано) професора из физике. „Лик јадник,
А Ви често долазите?
песник“. Замислите! Крстим се
МИЛИСАВ: Па... не пречесто, и левом и десном, мада нисам
али био сам већ једном. (сручи крштен.Чак имају и женски облик од лик ‒ „ликуша“. Јесте чусе на столицу, поред ње)
ли то?
СОФИЈА: Били сте једном и
СОФИЈА: Не. Моји не говоре
сматрате да сте ме морали обашатровачки, као ни ја. А то се давезно срести?
нас више и не зове шатровачки,
МИЛИСАВ: Не кажем „обанего жаргон. Или још „нашкије“
везно“? Али ако сте овде целог
сленг.
живота, онда сам могао...
МИЛИСАВ: Боље „нашкије“
СОФИЈА: Откуд Вам идеја да
него „вашкије“, ха ха ха. 	Али
сам ту читавог живота?
рекли сте „лик“. Чуо сам. Нисам
МИЛИСАВ: (мало нервозно) глув.
Па сами сте рекли...
СОФИЈА: (намерно тихо) Ко
СОФИЈА: (одсутно) Шта сам каже да сте глуви?
рекла?
МИЛИСАВ: Молим? Шта ја
МИЛИСАВ: (колерично) Да знам. Казали сте лик. А поменучекате читавог живота!
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МИЛИСАВ: (тихо, за себе, на
ли сте и фору, што је исто шатроњен рачун) Шта би могло да бувачки...
СОФИЈА: Не фору него мета- де смисао старења? Мермерни
фору, а лик је из драме Чекајући јорганчић?

Годоа. (нервозно и тужно) Ево,
СОФИЈА: Шта сте рекли?
сад не могу да му се сетим имеМИЛИСАВ: Ништа, ништа,
на. Што то мрзим!
учинило вам се.
МИЛИСАВ: Ма не потресајте
СОФИЈА: (за себе) Чини ми
се. Ја сам једном био скроз забо- се, да ми се није учинило.
равио како ми се звала једина
венчана жена, па ништа. Догађа
се у нашим годинама.
(Ходником се приближавају
СОФИЈА: Можда у Вашим, у жустри кораци у кломпама. Кад
приђу.)
мојима још не! (вани загрми)
МИЛИСАВ: Извините, нисам
хтео да Вас увредим, али... (пауза, па забавно) А сећате се како
смо у наше време говорили шатровачки само извртањем слогова? „Белиде ђаво“ ‒ дебели вођа.
Могло се још фасовати летовање
на Голаћу, само да су нас провалили, ал’нису! Вечито је то „вођађаво“ а? (Чује се неки дингдонг
џингл, као кад број изађе на шалтеру)

МИЛИСАВ: (устаје са
поштовањем) Добар дан! Могу
ли да... (Оду кораци. Пауза. Ови
кораци могу се чути, али и не
морају. Може се само одиграти
да неко пролази испред. Kao фатаморгана реалности)

МИЛИСАВ: Ни да бекне! К’о
да не постојим... Пи! Какав смо
ово народ постали! А ја још устајем
к’о ђачић! Све са мојом реумом.
Добро да се нисам поклонио к’о
СОФИЈА: (тихо, за себе, на дворска луда.(поклони се, седне)
његов рачун) Да сам знала да је Шта сте оно казали?
старење овако бесмислено, не бих
СОФИЈА: Ништа.(пауза) Влани почињала.
димир! Сетила сам се! О, Боже!
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МИЛИСАВ: (зачуђено) Вла- сам, ја рек’о „фром Југославија“,
димир више није бог. Одавно већ. био сам клинац, наивац, а она
СОФИЈА: (такође) Молим? Кад ђипила к›о да сам је ћапио за дупе - „Омајгад југослав комјунист!“
је Владимир уопште био Бог?
па
се бацила на једног Бобија
МИЛИСАВ: Па, добар комад што је тамо старажарио, све у
двадесетог века. Сећате се?
страху од 15- годишњег комуниСОФИЈА: (као шашавом) Вла- сте. Бога ми ју је Боби ућуткао!
Није се тад смело на Југовиће...
димир? Добар комад?
СОФИЈА: Ја нисам васповска,
МИЛИСАВ: (нервозно) Вланего православна баба.
димир! Да!
МИЛИСАВ: Што бежите, онСОФИЈА: Какав црни Владимир, побогу? (сумњичаво) Јел’ ва- да? Да вас не уједем можда?
ма реума ударила у главу?
СОФИЈА: Имам лоше искуМИЛИСАВ: (брзо) Иљич Лењин! ство са култом тога вашег бога.
Видео сам га у Москви. Друг бог! (па тише, гунђа) Другови БогоУ маузолеју. Кратак човек. Мис- ви дођоше ми главе.
лим, био
је низак. Као сасуМИЛИСАВ: Мога бога? (пошен лимун... Жут и спарушен.
носно) Ја сам атеиста, госпођо!
СОФИЈА: Боже ме саклони!
СОФИЈА: Схватила сам, дру(гунђа тихо, цитира га) „Кратак же. Рекли сте да сте некрст.
човек. Друг Бог!“
МИЛИСАВ: Сходно атеизму
(шкрипи столица са које она нисам ни у Иљича веров’о. Поустане, направи неколико кора- готово што је он, кад сам се ја рока, уздахне и седне на другу, дио, био већ одавно... лик покојник,
удаљенију столицу која шкрипи што би реко мој унук!
још страшније.)
СОФИЈА: Јелте? Случајно сте
МИЛИСАВ: Куд бежите, нећу свратили у Маузолеј да
сеповам ја ништа! Тако ме је једном клоните његовој мумији? Пошу Вестминистерској палати нека ли сте у ГУМ по бабушке, па чавасповска баба питала одакле ском скокнули...
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МИЛИСАВ: Ма какви случајно!
МИЛИСАВ: Шта кажете?
Где?! Откуд се тамо могло случајно!
СОФИЈА: Ништа...
Био сам у некој делегацији, па
МИЛИСАВ: А знате да је тај
смо морали. Провели су нас поред километарског реда у коме је Банту Пипер и дан данас унинарод чек’о да га види, на минус верзитетски професор, а мене отшест,а нас су преко реда угура- ерало у пензију.
ли. Шта сам мог’о да кажем - Јок,
СОФИЈА: Не знам. (пауза)
спасибо,
МИЛИСАВ: А на ког Владиодох до Васе Блаженог да за- мира сте ви мислили? ... Кад сте
палим свећу последњим Романо- га били заборавили, па се онда
вима!? И да си купим шубаруш- сетили...
ку ушењку!?
СОФИЈА: Небитно. Један лик
СОФИЈА: Господе сачувај! из Бекетове драме Чекајући Го(крсти се) Откуд шубара у хра- доа. Мени тај ваш Рус не би ниму!
кад пао на памет!
МИЛИСАВ: А био је с нама у
делегацији један лудак, па кад
смо пришли тик до страже, наоружане до зуба... Еј! Не оне халебарде, тупи мачеви и шта-ти-гаја-знам, него маљчики са
калашњиковима! А тај Банту-Пиперин баш кад смо пришли, каже мени, скоро гласно - Миле,
чоче, шта б’ било кад б’ ја сад
пљун’о овом баћушки на те изгланцате чизме?! - Замислите,
кретена! Па побили би нас! Имали смо среће више нег’ памети!
СОФИЈА: (тихо) Имали сте ви
свега више него памети!

МИЛИСАВ: (као да се љутне)
А тај ваш Бекет је сигурно Енглез? Или још боље, Американац?
СОФИЈА: (изненађено) Зашто
је то битно?
МИЛИСАВ: Па да га у дупе
пољубимо хитно! (смеје се)
СОФИЈА: (задржава смех)
Срам Вас било. На оваквом месту.
МИЛИСАВ: Океј, стидим се!
О чему се радило у драми?
СОФИЈА: О чекању, као што
и сâм наслов каже.
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МИЛИСАВ: Знам наслов, али
МИЛИСАВ: Како да дочекају,
шта се догађало?
ако не знају кога чекају? Може да
СОФИЈА: (преко воље) Ниш- им прође испред носа и само да
шмугне.
та.
СОФИЈА: (као клинцу) То је
МИЛИСАВ: (знатижељно) Па
метафора, не разумете ви то.
јел› дочек›о?
МИЛИСАВ: Мислите да сам
СОФИЈА: (с досадом) Ко?
глуп? Схватио сам да је фора.
МИЛИСАВ: (изнервирано) Тај
СОФИЈА: (као глувом) Ме-такоји је чек›о!
фо-ра, а не фора!
СОФИЈА: (хладно) Сви чекају.
МИЛИСАВ: Па и мета је нека
МИЛИСАВ: И дочекају ‒ шта? фора, а? Сећате се како смо за
време бомбардовања сви носиСОФИЈА: (зевне) Ништа...
ли мајице са метом? И на тој фоМИЛИСАВ: (врло колерично)
ри је неко зарађив’о. На несрећи
А шта чекају?
свог рођеног народа... ето какви
СОФИЈА: (зевне) Годоа.
смо ми...(горак смех)

МИЛИСАВ: (свадљиво) Шта
СОФИЈА: (Уздах. Љутито.) Као
је Годо?
да су други бољи!
СОФИЈА: Како то мислите МИЛИСАВ: (Пауза. Помирљиво)
шта је? (зевне) Извините...
Мора да је смртно досадна.
МИЛИСАВ: Човек? Трамвај?
СОФИЈА: Ко?
Лидер? Коњ? Порезник? Шта?
МИЛИСАВ: Драметина у којој
Ђаво? Вођа? Поштар? Анђео?
сви само чекају па извисе. Чекање
Авион? Данас и авиони имају
је грозно чак и кад дочекаш, ал’
имена, јесте чули? Крштени арапјош ако си чек’о џабе то је „смор
ски авиони!
до јаја“ што би рек’о мој унук.
СОФИЈА: Аха... Годо је неко
СОФИЈА: Баш фино дете тај
ко... (флегматично, одустане) Заваш унук...
право, не знам да вам објасним...
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МИЛИСАВ: Па зар није до- трешње! Зашто лажемо децу да
садно ишчекивање?
им оно што науче нико никад не
СОФИЈА: (зевне) Јесте... (зев- може одузети, кад може?! Ја знам
доктора наука кога је звекнуо
не) Пардон, не знам шта ми је.
мождани удар, тако да је забораМИЛИСАВ: Зашто ли је Годо вио да говори и да пише. А обоважан кад је тако досадан?
жавао је да се потписује са оним
СОФИЈА: Својевремено је био Др! Све је заборавио.Од сисања
до писања!
нов и револуционаран...
СОФИЈА: (за себе) И теби су
МИЛИСАВ: (шаљиво) Као друг
прошле трешње, несрећниче.
Бог?
СОФИЈА: Није баш толико.
(уздахне, са отпором)

МИЛИСАВ: Молим?

СОФИЈА: (сриче) Кажем, зар
МИЛИСАВ: (доброћудно) немате неку мрачнију причу, Ви,
Објасните ми. Зашто Вам је теш- превесели човече?! А малопре
приговарате тамо нечијем ширењу
ко? Ионако седимо без везе.
мрака и заговарате смех и лепоСОФИЈА: (строго) Ко седи без
ту!
везе?
МИЛИСАВ: Имам! Тај Шарон
МИЛИСАВ: Ја... Ви можда, сешто је отоич умро! Кажу био 8
дите с везом...(пауза)
година у коми а онда му се нагУосталом, у праву сте. Досад- ло погоршало стање! Како: нагно, некако, увек испадне најважније. ло?! Он је можда хтео да умре још
Све што је иоле лепо, слатко,
пре 8 година, а лекари му нису
духовито, весело, лако, занимљиво, дали да се растави с душом. А
то озбиљни мрачњаци увек шта ако је то мучење душе? Шта
прогласе небитним! Наопака не- ако душа 8 година лебди изнад
ка цивилизација! По вас дан комираног деде и не може да оде,
понављају како су младост и ле- ни да се, можда, реинкарнира у
пота пролазни, к›о да су памет неко ново здраво тело? Ма у жаи
старост вечни! Далеко би- бу да се инкарнира, боље је него
ло! Народ каже: Прође памет к›о да лебди под плафоном. Право
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на живот, подразумева и право
МИЛИСАВ: Чуо сам, па?! Кад
на смрт!
руски балетан ил’ кловн пребегСОФИЈА: (подозриво) А Ви не у Њујорк, Амери о томе сниме 110 филмова, а кад њихов ЦИАверујете у реинкарнацију?
нац збрише отуд онда га Руси 100
МИЛИСАВ: Па... не баш. Рек’о дана држе на аеродрому. Јесте л’
сам Вам да сам атеиста.
икад вид’ли руски филм у коме
идиСОФИЈА: (љутито, тихо) А за- су Амери приказани к’о
што онда причате глупости? оти? (још гласније) Јесте ли? Реците слободно!
‹Оћете да вас неко ухапси?
СОФИЈА: Па, стварно нисам,
МИЛИСАВ: (намерно гласније)
ал’ мало је њихових...
Ко? Где да ме ‹апси? Овде?
МИЛИСАВ: А оборотноје? ХоСОФИЈА: (тихо, утишава га)
Псст! Свагде. Тај човек је био у ливудски филм у коме су Руси,
рату генерал, а у миру, председ- сви од реда, гангстери и идиоти?
ник једне моћне државе, и идол К’о и ми!
своје партије.
СОФИЈА: (тихо) Па... то јесте
МИЛИСАВ: (тише) Други тврде врло често, признајем...
да је био ратни злочинац!
МИЛИСАВ: Шта признајете?
СОФИЈА: (сиктећим шапатом) Није то ваша кривица. То се зове медијски рат. Није више хладПа шта се то вас тиче?!
ни, који такође уопште није био
МИЛИСАВ: (бесно) Како да
хладан. Него је медијски који је
ме се не тиче? Накотило се тих
увод у неко бомбардовање ил’
што се не зна јесу ли свеци или
как’о друго срање. Само што Рузлочинци! А што је њих више,
си не знају тако медијски да ратују.
свет је све јаднији и гладнији.
Они знају једино да гину (тужСОФИЈА: (конспиративно) Зар но) за јебену родину!
нисте чули да сада сваког
СОФИЈА: Пст! (попустљиво)
прислушкују? Чекаонице. АвиоДобро, и шта ми ту можемо?
не. Куће. Телефоне...
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МИЛИСАВ: (бесно) Како, до- ране несрећнике... ил’ се каже кобро?! Кад не можемо ништа!
матозне?
СОФИЈА: (уморно) А да, онСОФИЈА: (сморено) Не знам...
да, ћутимо мало?
давно је био филм...
МИЛИСАВ: (бесно) Зашто да
ћутимо? Можемо бар да лајемо
па да нам буде лакше. Или да нас
неко бесплатно кокне. Јел’ знате
да се тамо сад и смрт наплаћује?
СОФИЈА: (згрануто и гласно,
као лудаку) Где?

МИЛИСАВ: Које су наравно
јако скупе. Те болнице у којима
са нико не излечи. Те у којима их
кљукају дуго, али сви изађу мртви!
Питање је дана када ће почети да
им ваде и продају још употебљиве
органе. Срце или јетру на пример. Ако нису већ одавно почели! Само за богате, нормално, бога ти! То вам је фора бизнис медицине!

МИЛИСАВ: (тихо) Па преко...
Један мој колега им›о тамо сина.
Фини дечко, зубар, нострификов›о
диплому, снаш›о се, запослио се
СОФИЈА: (згранута, али живк›о техничар, зарађив›о к›о њихов.
Ал› се, јадан, оженио неком не) Мислите метафора?
католикињом.
МИЛИСАВ: Не! Мислим фоСОФИЈА: Зашто јадан? Ко да ра! Туре човека на апарате а онда родбина мора да одлучи кад
не може да се покрсти!
ће да искључе машине. А лекари
МИЛИСАВ: (пречује) Нису све чине да се ожалошћени осећа
срећом имали деце...
као убица, па да плаћа што дуСОФИЈА: Шта фали деци с же. Тако је наш зубар практично спао на просјачки штап.Није
католикињом? Имају репове?
стис’о петљу да искључи успаваМИЛИСАВ: Не дај Боже, дану жену, мада није било никак’е
нас-сутра новог рата, па се не зна
шансе. Њена мати хришћанка,
чија су деца, то им фали! Ал’ овпа јој брани вера, а њему болниде је било друго, зато што је његову
ца одрала кожу с леђа. (драмажену младу ударио шлог и натична пауза) И знате како се на
шла се у коми. Они тамо имају
крају ослободио?
читаве болничетине за те коми189
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СОФИЈА: (тргне се, уплашеМИЛИСАВ: Ето то је тај кано) Како бих ја то могла знати? питализам у коме све има цену!
МИЛИСАВ: (тријумфално) И у који ми хрлимо све ударајући
Развео се! (налет ветра и пљуска) се петама у гузице. (гласније) Нек›
ме прислушкују. Није то „либеСОФИЈА: (сриче) Раз-ве-о се рални“, него лицемерни капитаод шлогиране жене?
лизам! (пауза)
МИЛИСАВ: То су му адвокаСОФИЈА: А Ви не знате зашто
ти препоручили и развели га, јер хрлимо тамо све лупајући се пему „жена не испуњава брачне тама по... Ви немате појма зашто,
дужности“. Замислите?! (појасни) јел’да?
То значи не спава с њим...
МИЛИСАВ: (пргаво) Не, не
СОФИЈА: Прекините! (ужас- знам, и не могу да разумем!
нуто) Не могу да замислим!
СОФИЈА: Можда зато што беМИЛИСАВ: (победоносно) А жимо из транзиције у којој се
знате ли шта је онда било?
хранимо по контејнерима,
СОФИЈА: (љутито) Ама откуд отимајући се са псима луталицама?
ја знам, побогу човече!
МИЛИСАВ: Не драга моја, ти
који се хране по ђубрету не хрле
никуда! Журе само сити и бесни! Похлепа мањине, нас вуче тамо, а не глад већине! Ако смо
пристали да лакомост покреће
свет, све је могуће и све је
дозвољено. Можеш будзашто да
продаш државу, која није твоја,
али не смеш да продаш свој рођени
бубрег! Јер то није морално! Шта
јесте морално у друштву у коме
СОФИЈА: (с гађењем) Стварсе све продаје, само се крв мора
но одвратна прича!
дати бесплатно? Само оно што
МИЛИСАВ: После њена мама није имала паре да плаћа апарате, па су је одмах искључили.
Без икаке моралне дилеме, коју
иначе намећу родбини
пацијената. Ако имаш паретине
да плаћаш машине, онда је
искључење убиство, али ако нико не плати, онда није грех да
га искључе медицинари. То јест
да га убију!
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има јадна раја не сме да се проСОФИЈА: Значи да онај ко има,
да, него је хумано да се даје!
видите онај зелени број који трепће
СОФИЈА: (тихо) Сад сте наш- изнад оних тамо црних врата?
ли да будете комуниста, а?

МИЛИСАВ: Не видим... виМИЛИСАВ: Нисам! (у поверењу) дим врата, али тај број...
Био сам, али више нисам. Само...
СОФИЈА: Е па, онај ко има тај
не видим да сам нешто бољи...
број, треба да уђе тамо на та црна
врата, и да преузме... то што је
СОФИЈА: (за себе) Ђавола си чекао.

бољи! Старење је кварење...

МИЛИСАВ: Како то да није
хумано дати лекове бадава? Или
лебац?! Али, крв мора да се да!
Где је логика?
СОФИЈА: Јесте ли ви овамо
дошли да тражите логику?

МИЛИСАВ: Јел’то зато што
немамо незапослених? Ил’ што
више нема живих људи који могу да прозову - Петровић! Изволите, уђите овамо?! - Кладим се
да тај увозни апарат што звонца
и мига зелено, кошта више него
наш жив човек за деценију рада!

(Опет онај дингдонг звук, као
СОФИЈА: То би одговарало
кад број изађе на шалтеру)
вама ћоравима, ал› глувима који
МИЛИСАВ: (тише и плашљиво) не би чули прозивку, не би ваљало...
Какав је ово звук? Шта значи?
МИЛИСАВ: (строго) Шта сте

СОФИЈА: Значи да вас више хтели тиме да кажете?
не прислушкују, него ће сад да
СОФИЈА: Е, шта! Сви су хвавас покупе. И одведу!
лили телефонско заказивање преМИЛИСАВ: Куда? Ко? (пауза, гледа. Као нема веза, нема преко
реда. Закажу ти за пар месеци,
тихо) Баш ја неком требам.
па ко доживи и не заборави, дође.
СОФИЈА: (смеје се) Шалим се...
А једном сам видела мутаву жеМИЛИСАВ: Ала вам је шала! ницу која је дошла да закаже преСтварно, шта оно значи?
глед на шалтеру. Шалтеруша јој
је к’о глувој викала: Закажите те191
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лефоном! Мутавица је покушавала да јој обасни како нема мобилни јер (имитира грлено) „а е
огу а гооим елеоо“ али је сестра
бездушно понављала: Закажите
телефоном! (уздахне) На крају је
жена отишла кући плачући и
псујући...

СОФИЈА: Јуче. Закачила сам
се са једном дебелом јер
ј е
тукла петогодишњу цурицу. У
пуној пошти, а сви су ћутали! Наводно, јер је дете њено. Знате по
оној одвратној: ја сам те родила,
ја могу и да те убијем.
МИЛИСАВ: И шта се десило?

МИЛИСАВ: Шта сте ви ураСОФИЈА: Дебела је позвала
дили?
полицију тврдећи да ја њу напаСОФИЈА: (изненађено) Ја? Шта дам и мешам се у њен приватни
живот...
сам ја могла да урадим?
МИЛИСАВ: Могли сте да инМИЛИСАВ: (весело) Али
тервенишете код сестре, Ви ни- полиција, срећом, није дошла...
сте мутави. Могли сте да јој
СОФИЈА: Јесте, интервентна
објасните.
патрола! Тражили ми личну карСОФИЈА: (збуњено) У праву ту и опоменули ме да не спопасте... није ми пало на памет.
дам јадне труднице. И однели ми
МИЛИСАВ: И по чему сте Ви кишобран, као доказ!
онда бољи од ње?

СОФИЈА: Од кога?

МИЛИСАВ: А сведоци? Зар
пошта није била пуна?

СОФИЈА: Многи су ме подМИЛИСАВ: Од сурове шалржали, да сам била у праву. Да је
теруше, шта се правите луди!
она малтретирала дете и пре мог
СОФИЈА: (искрено зачуђена) доласка...
Ко каже да сам боља?
МИЛИСАВ: Ето видите!
МИЛИСАВ: Ко ништа не чиСОФИЈА:... али тихо и тек кад
ни, нема право да се жали. Кад
сте се последњи пут заузели за су пандури и аждаја отишли. Са
мојим кишобраном! Пљуштало
неког беспомоћног?
је као из кабла, исто као данас.
Једва сам стигла до куће.
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МИЛИСАВ: Да поштујем
(Ходником се неко приближа- мемљиви ходник, шкрипеће
ва. Милисав устане и сачека, па столице и бројеве на које се нико не одазива?
љубазно)

СОФИЈА: Забога, човече... Да
МИЛИСАВ: Добар дан! Пардон, јел› могу нешто да питам? чујемо мало тишине. (Софија
Стварно ми је врло важно да ме устаје и шета тамо-амо.)
упутите...
МИЛИСАВ: А јесте гледали
(Онај, без заустављања прође. оно за Џонсон&Џонсон?
Миле га испрати бесним погледом.)
МИЛИСАВ: Прима плату да
ме игнорише! Требало је да му
подметнем ногу!
СОФИЈА: Нисте више способни за примену силе...
(Опет онај дингдонг звук, као
кад број изађе на шалтеру.)

СОФИЈА: (одсутно) Шта?

МИЛИСАВ:Оно да је фармацеутска компанија пукла казну
што је корумпирала лекаре да
преписују неки њихов лек. Свима! Старцима за деменцију, школарцима за хиперакцију, то јест
да куњају док профе кењају, а лудацима по лударама за шизофренију
и депресију. Да тупо мирују, док
главодери и сестре пирују!

СОФИЈА: Шта римујете ту,
МИЛИСАВ: (пргаво) Зашто
срам вас било?!
нико не улази?!
МИЛИСАВ: Исте таблете су
СОФИЈА: Па, нема никога осим
преписивали, ало!
нас. Зар не видите?
МИЛИСАВ: Видим. И шта ће
сад да буде?

СОФИЈА: Исте?

МИЛИСАВ: Исте. А нема уопСОФИЈА: Не знам. Хај’мо да ште доказа да су икога икад изћутимо мало. Молим Вас. Пока- лечиле. Само су дечацима порасжимо поштовање према овом ме- ли сисићи, које су после морали
да оперишу. И да пљуну нову лосту.
ву! 	А девојкама које хоће веће
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сисиће неће да дају те таблете, лечити кад ни себе саму не уме
него им наплаћују силиконе!
да излечи од прождрљивости?!
СОФИЈА: (гадљиво) Ма откуд
МИЛИСАВ: Ма ја не би’ ни
вама све то? Ви скупљате ђубре иш’о код њих, ал’ они дођу у..
са телевизије?
СОФИЈА: А реците, та ...
МИЛИСАВ: Па, да! Каже, пла- компанија је платила казну, а шта
тили пар милијарди долара каз- је било са корумпираним лекане, ал’ су зарадили билијарде на рима?
том леку-дреку. Није чак ни диМИЛИСАВ: Ништа... Нису
ректор смењен! Тамо мо’ш да при- причали о томе...
знаш кривицу, па више ниси крив.
СОФИЈА: А јадни пацијенти?
Ако си богат, јасно, бар к’о џенерал
менаџер тровачке компаније!... Јесу добили бар одштету?
А ми смо сви купали децу њиховим
МИЛИСАВ: Само они који су
шампонима, сећате се?!
имали адвокате, ал’ су њима ти
СОФИЈА: Боже саклони! Од исти адвокати, сигурно, отели те
сад ћу, кад одем код лекара, прво исте паре.
тражити да видим неког кога је
излечио, па ћу тек после можда
пристати да и мене лечи.
(поверљиво) Моја „изабрана“ лекарка је дебела ко слоница, ма
к›о директорка лекарске коморе.
Ко би њу бирао? Него их назвали „изабрани лекари“ да испаднемо ми криви што нисмо боље
бирали. Као што смо криви за
политичаре, чак и кад уопште не
изађемо на изборе. (копа по
ташни, баца неке таблете и друге лекиће у канту за ђубре) Како
да ја њој верујем да ће мене из194

СОФИЈА: Ма јел’ то могуће?
МИЛИСАВ: Него шта је! И
онај несрећни зубар се вратио к’о
црквени миш. И њега су адвокати одрали док су га развели. Сад
илегалише овде, к’о таксиста...
СОФИЈА: О ућутите, бар мало, злослутниче! (хода тамо-амо)
Не могу више да вас слушам. Нећу
смети више никак›е лекове да
попијем. Кад ме заболи глава
да
замотавам мокру крпу ко
моја покојна баба? (баца и
последње бочице)
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МИЛИСАВ: Па, да. Са сирћетом! Кажу да постоји неко убрзање
(баци неку кутију, као кошаркаш) времена...
Ако неће да попусти, сркнеш дуСОФИЈА: Мене не занима. Ниплу брљу и заспиш!
где не журим. (пауза)
СОФИЈА (се крсти у ходу и
МИЛИСАВ: Ко оно рече: Има
гунђа нешто неразумљиво. Мо- људи толико досадних да са њима
литву?)
за 15 минута протраћиш 15 да-

МИЛИСАВ: И не рекосте ми на!?
- колико дуго сте овде?
СОФИЈА: (са паузама) БомарСОФИЈА: Предуго...
ше. Духовито. Истина. Штета.

МИЛИСАВ: Ако нисам индиМИЛИСАВ: Бил’ могло мало
конкретније? Колико сати, коли- скретан, питао бих Вас, шта још
ко дана? Колико година (смех, не- чекате кад видим да сте већ узекако чудан)...
ли? Мислим добили или се, можСОФИЈА: Не носим сат... А по- да, каже подигли...
готово не ‒ календар!

СОФИЈА: Чекам децу да дођу
МИЛИСАВ: Ни мобилни те- по мене.
лефон? Који има сат и кал...
МИЛИСАВ: (саучеснички) А
СОФИЈА: Не носим га на овак- они касне!? Незахвална деца...

ва места! Замислите да ми овде
СОФИЈА: Судите по својима?
зазвони!? Па да у земљу пропадМИЛИСАВ: Моји су будибокнем...
снама. Не дај боже ником!
МИЛИСАВ: Не желите да знаСОФИЈА: (тужно) Мени није
те како вам време пролази? Или дао...
немате никога да вас зове?
МИЛИСАВ: Ко Вам није дао?
СОФИЈА: Не, не волим како Шта Вам није дао?
време пролази! Ко воли? Знам да
СОФИЈА: (још тужније) Бог.
пролази све брже.
Децу. Немам деце.
МИЛИСАВ: Баш зато и морамо мерити којом брзином лети.
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МИЛИСАВ: Није могуће да се
СОФИЈА: Не верујем.Не појош надате? Извините, али... у Ва- знам никог таквог оригиналног.
шим годинама?!
МИЛИСАВ: (службено) Како
ово да схватим?
СОФИЈА: Срам Вас било!
МИЛИСАВ: Нисам ништа
СОФИЈА: Никако, заборавилоше...а, овај, кога онда чекате? те.
СОФИЈА: Чекам унуку и њеног
МИЛИСАВ: Не, не! Имам утидечка!
сак да ме мало... како да се изразМИЛИСАВ: (потресен) Јао, им... па да ме мало ниподаштаопростите, молим Вас, нисам вате.
знао.

СОФИЈА: Боље да ћутимо.

СОФИЈА: (јако је изненађена)
МИЛИСАВ: Наћутаћемо се у
Шта нисте знали, забога?
тегли. Ја стално ћутим. По цео
МИЛИСАВ: Па то ... мислим дан ћутим ко неки ћутањак. Жито... да сте надживели... Сина или вотарим и ћутим. Радовао бих се
кћерку? Ја сам надживео жену и да се с неким заглавим у лифту,
могу Вам рећи да ми није било али немам ни лифт...
најпријатније, премда се нисмо
СОФИЈА: Стварно је красан
баш увек најперфектније слага- тај ваш таленат за тишину.
ли. Била је... како да кажем... па
МИЛИСАВ: Јел’ ово била недоста џвањкава и џангризава.
ка иронија с Ваше стране?
СОФИЈА: Нисам надживела
СОФИЈА: (иронично) Таман
дете, померите се с места! (пау- посла...
за, столица шкрипи док се он поМИЛИСАВ: Донедавно сам
мера с места)
имао мачку па смо помало приМИЛИСАВ: Ево померио сам чали, ал’ сад само ћутим. Мучим
се. Извините. Иначе, то је лепо, и мучим се.
фала Богу, драго ми је, мислим
СОФИЈА: Причали сте са мачто што нисте... (након паузе) А
јел› се ми знамо однекуд? Чини кицом? И шта вам је ћаскала маца, уз кафицу? Мијааау. Фррр!
ми се...
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МИЛИСАВ: (врло тужно,
СОФИЈА: Значи под условом?
заплакаће) Ви се мени подсмева- Деца се воле безусловно.
те?
МИЛИСАВ: Лако је Вама да
СОФИЈА: Не,не, извините, ко мислите, кад немате деце!
би претпоставио да ће Вас толиСОФИЈА: А Вама је лако да не
ко растужити. Молим Вас, сми- мислите кад имате децу!
рите се. Опростите. Мало сам се
(Психолошка пауза)
нашалила... жао ми је.
МИЛИСАВ: Већ сам раније
МИЛИСАВ: (јеца) Знате, Мисрео овако отровну логичарку.
лицу волим к›о мало дете.
СОФИЈА: Слободно се присеСОФИЈА: Јел’те? Милица вам
тите, ко Вам брани?!
је ћеркица?
МИЛИСАВ: Не могу... а Ви
МИЛИСАВ: (плане) Не, него
нећете да ми помогнете.
мачкица! Ћерка је Радојка.
СОФИЈА: (кокетно) Зашто бих
СОФИЈА: (сумњичаво) А ви
Вам помагала?
волите мачку, исто као ћерку?
МИЛИСАВ: Милица ме тешила кад је Радојка отишла...

(Поново пролази онај служСОФИЈА: Па је зато волите беник па се Миле, уставши, обраћа
љубазно)
више него рођену...
МИЛИСАВ: Добар дан! ПарМИЛИСАВ: Да ли ја Вама издон, јел могу најзад да питам? Чегледам к’о да не волим децу?
кам већ сат времена, па бих
СОФИЈА: Рекли сте да су не- најлепше молио...
захвални и не дај боже ником.
СОФИЈА: Можда нема баш
МИЛИСАВ: Па да, али их пун сат... али збиља дуго...
ипак... кад би ме вратили...
МИЛИСАВ: Ни да бекне! К’о
СОФИЈА: Где да Вас врате?
да не постојим... Пи! Какви смо
ово луди људи! Следећи пут кад
МИЛИСАВ: Није битно.
прође ја ћу да да закачим кишо197
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браном! Па да видим шта ће он- оно што сам желео да упамтим.
Још знам формулу за обим круда!
СОФИЈА: Нећете ваљда?! Мож- га, а шта ће ми 2ер-пи? А вас бих
се врло радо сетио, али не могу.
да је јадан глув? Или нем?
Подсетите ме, где смо се...
МИЛИСАВ: (седајући, као заСОФИЈА: (пева јако тихо) Да
бораван) Шта сте казали?
смо се раније срели, било би
СОФИЈА: Ја? Ништа...
друкчије све.
ИЛИСАВ: (након паузе) ИзМИЛИСАВ: Пролећну љубав
гледа ми као да Ви ипак знате!
смо хтели... Ишли сте у Пету.
СОФИЈА: Шта... да ја знам?

СОФИЈА: Како знате?

МИЛИСАВ: Знате одакле се
МИЛИСАВ: Да смо ринтали
знамо, а нећете да кажете.
скупа до пензије, ваљда бих Вас
СОФИЈА: Ако сте заборави- одма’ позн’о. Ал’ пошто нисам
радио са женама, осим секретали, онда је баш тако требало...
рица, мора да Вас јако дуго ниМИЛИСАВ: Можда сам био
сам срео.
пијан?
СОФИЈА: (загонетно) Нисам
СОФИЈА: Често сте били
ишла у Пету гимназију.
пијани?
МИЛИСАВ: (весело) Знао сам!
МИЛИСАВ: Често, али давно.
Нисам ни ја! Дакле Седма?!
СОФИЈА: Као да вам је жао?!
СОФИЈА: Шта имате у тој
МИЛИСАВ: Жао ми је! (пева) кутији?
Боље бити пијан, него стар!
(Он пречује. Опет онај дингСОФИЈА: Боље, ако Вам ал- донг звук, као кад број изађе на
кохол није уништио мозак! Ка- шалтеру)
жу да пијанство уништи милиМИЛИСАВ: Како је ово безоне можданих ћел..
лично. Постали смо бројеви. НисМИЛИСАВ: Не верујем! Све мо више људи. Ускоро ће овде да
што сам хтео да заборавим - ни- ставе к’о неки банкомат. Туриш
сам успео, а заборавио сам само
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платну картицу, они ти скину
колко ‹оће лове, а доле ти исцури твој покојник од пепела... Као
банке. Не могу више ни да
проћаскам са лепим девојкама
иза пулта, него треба са троје наочара да дижем своје паре на банкомату, и још да се кријем од камера, к’о да, д’извинете кришом
пишам уз олук! (гунђа) Овластио
сам синчину, сад ко ми је крив!

дотуче ако икад занемоћам. Нећу
да се мучим и венем ко пузавица!
СОФИЈА: (иронично) Онај
стан који Вам је већ узео син?
МИЛИСАВ: (пргаво) Ко њега
шиша, нисам му препис›о! Скот
ми не да ни да живим, ни да мрем!
(поверљиво, пргаво) Нећу да ме
ставе у пелене! Рађе ћу да умрем!

СОФИЈА: И нађосте ли убиСОФИЈА: Јој, ни ја не волим
те банкомате! (резигнирано) Али цу за своју чудну персоницу?
шта можемо... модернизација...
МИЛИСАВ: Ма јок! Нисам
(пауза) Знате ли да многи ника- успео ни оглас да објавим. (разода не подигну своје најмилије?
чарано) Рекли су да је то противзаконито... Мало је фалило да ме
МИЛИСАВ: Пензије?
‘апсе ил’ одведу у лудару.
СОФИЈА: Ма не пензије! Рођаке
СОФИЈА: Нисте пробали на
не подигну. Пепео.
интернету? Тамо може све...
МИЛИСАВ: (пауза док схваМИЛИСАВ: (тужно) Нисам
ти) Озбиљно? Па какви су то
верзиран. Јел›видите како нас ова
људи?
нова технологија очас учинила
СОФИЈА: Ко зна? Да су их во- неписменима?
лели ваљда би их преузели.
СОФИЈА: Ја сам писмена.
МИЛИСАВ: По мене неће доћи,
МИЛИСАВ: И моја секрета‘оћете да се кладите?
рица би сигурно све то знала.
СОФИЈА: У шта?... Нећу! (бла- Људи који су читавог живота
же) Ма доћи ће, не брините.
имали секретарице, не знају
МИЛИСАВ: Ко брине? Поку- (плачљиво) после ни кафу да
шао сам да објавим оглас за уби- скувају. Срамота...
цу мене. Нудио сам стан да ме
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СОФИЈА: После чега? После
живота? (пауза, док схвати да је
претерала. Топлије) Шта имате
у тој кутији?

јер је такав некакав кућни, наводни, ред. Радојица је шатро
алергичан на длаку. Пустио би
Милицу на улицу да ми није
МИЛИСАВ: (јако тужан) Моју мог унука Вука...
милу мацу Милицу.
СОФИЈА: Ваљда Радојка?
СОФИЈА: (изненађена) МачМИЛИСАВ: Радојка је у Каку? Угинула? ...Moje саучешће.
нади а Радојица јој је брат.
МИЛИСАВ: Дошао сам да питам да ли би је спалили,
пошто немамо гробље кућних
љубимаца. Ал› они неће ни да
чују питање, камол› да ми одговоре...

СОФИЈА: Аха! И избацио би
јадну Милицу на улицу али не
сме од Вука? Вашег унука?

гурно) То није исто.

МИЛИСАВ: Читави чопорови! Како ли им збрише? За пар
дана искрсне код мене. Гладна,
јадна,офуцана. Борка
директорка добије напад хистерије
ал› не сме да је шутне јер ћу ја да
јавим Вуку. Зове Рада. Он дође
по Мицу, проћућори с Борком
насамо сат-два, а за мене нема
времена. Ја сам мали пензос, а он
хер менаџер.

МИЛИСАВ: Па да. Вук ми је
једини савезник. Ал’ кад он оде
у школу онај злотвор отвори враСОФИЈА: Мислим да нема та од терасе, Милица шмугне, па
шансе, овде спаљују људе.
побегне. Кроз крошњу липе па
МИЛИСАВ: Не људе. Лешеве. на земљу с трећег спрата.
И она је леш, само мачији.
СОФИЈА: Куку! (уплашено) А
СОФИЈА: Мачији леш...(неси- доле керови зверови, а?
МИЛИСАВ: Није, Милица је
мања... Лешић...
СОФИЈА: Ипак, није људско
биће.
МИЛИСАВ: Не, она је боља.
Нежнија, вернија.
СОФИЈА: Ви баш не волите
људе?
МИЛИСАВ: Кад су мене „удомили“ Милицу нису примили
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СОФИЈА: Као што Ви нисте
МИЛИСАВ: Па да. Довезли су
имали времена, док је он био ма- ме из болнице на опоравак јер је
ли дечак, а ви велики пандурски Раде ожењен запосленом вештипуковник...
цом. Имао сам као неки срчани
МИЛИСАВ: (пауза) Како ви удар, развалио ме ко државни
знате да сам ја био пуковник? удар. 	Договор је био да се тамо
(сумњичаво) И откуд сте знали само опоравим. Ал никако да ми
буде довољно добро и да ме
да ми је мазнуо стан?
пусте.К›о пазе ме. Рек›о им је скот
СОФИЈА: (шатро згрануто) Раде да сам пио балон вина сваСтварно сте родили монструма! ки дан! Да сам тежак алкос и да
МИЛИСАВ: (резигнирано) пуцам кроз прозоре.
Нисам ја. Жена га је родила!
СОФИЈА: А јесте ли пили? ПоСОФИЈА: Ма нормално да је
жена крива, поготово кад више
није жива! (након паузе) Ипак,
зар Ви нисте мало превише млади... за... па за ‒ тај старачки дом...?

што тамо, ваљда не дају...

МИЛИСАВ: Јесам раније. За
своје паре и у својој кући! Или у,
за то предвиђеном месту, односно у кафани.

МИЛИСАВ: Како мало?! Млађи
СОФИЈА: И пуцали, сте?
сам двае’с година од свих гробоМИЛИСАВ: Само за празнива у тој чекаоници пакла. Ладно
ме зову ‘дете’! Шаљу ме по цига- ке, као сав нормалан свет!
рете, а пушење строго забрањено!
СОФИЈА: Па, ако сте толико
СОФИЈА: Па шта радите та- нормално пили и пуцали...
мо? Јесте ли нешто болесни?

МИЛИСАВ: Јок, него трезан
МИЛИСАВ: Нисам, али је да гледам како ми пропада организам у коме држим своју „плеРадојица рекао да јесам!
мениту“ душу?
СОФИЈА: Како рек’о? Није моСОФИЈА: Онда Вас је можда
гао тек тако да каже! Ваљда траже неке налазе, неке дијагнозе? спасао... Од Вас лично.
МИЛИСАВ: О, да! Спасао ме
од живота. Сад сам фикус! (пау201
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за, у поверењу) А неће ме пустити ни да умрем к›о човек. Ђавола
би он мене тамо затворио, да није
било рата и инфаркта кад су ме
отерали у пензију. (Пауза. Киша.
Поново долази службеник који
их не зарезује)

МИЛИСАВ: Не тиче ме се,
онако питам. Ја сам Вама исприч’о
своју ситуацију, па сам... (као синуло му) Јел› могуће да Вам је
унука од љубавника?
СОФИЈА: (ледено) Мислим да
Вас се то поготово не тиче!

МИЛИСАВ: (пева бесно, фалш)
МИЛИСАВ: Наравно. Ал’ ја
Не клепећи нанулама, кад про- знам случај да је човек имао кћер
лазиш кроз ходнииииике...
са рођеном женом. Им’о је и
(Овај прође, без заустављања. љубавницу, јасно али без деце.
Удаљена грмљавина)
Жена му је кувала и прала, а
му правила каријеру.
СОФИЈА: Забога, па имајте девојка
Комфоран један живот, тотално.
мало пијетета! Срамота је.
Онда му је жена умрла, а шваМИЛИСАВ: Само сам прове- лерка остала бесмртна. Кћерка
равао је ли глув. Вероватно јесте. се није удала али јесте родила. И
Није могуће да има тако челич- сад он није умео да се снађе у тој
не нерве. (мења тему) Како то да њеној, ћеркиној, незаконитој
Ви имате унуку кад немате дете? ситуацији, али швалерка јесте.
Унука Вам је од сестре или од Незаконите жене су солидарне.
брата?
Тако су се зближиле. Ћерка и
СОФИЈА: Није... она ми је од швалерка. Занимљиво, јел›да?
(Напета а кратка пауза)
... једног човека, али је ја...
СОФИЈА: (тихо) Шта мислиМИЛИСАВ: Од човека, а не
например од мужа из првог бра- те под „незаконите жене“? (опаска? Мислим из његовог првог но) Шта је то незаконита жена,
молим вас?
брака...
МИЛИСАВ: (весело) То је бар
СОФИЈА: (хладно) Шта се то
Вас тиче?! (и напољу фијуче ве- јасно. Неудата госпоја која...
тар)
СОФИЈА: (љутито) Јел› то Ви
тврдите да само муж чини жену
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законитом? Неудато, није законито, а? Какав сте Ви одвратан
фалократа! Да нисте мало матори за мачоа? Њих одређује сексуални потенцијал, а Ви се распадате наочиглед! Фашисто!
(грмљавина се враћа)

СОФИЈА: Забога, зашто лажете?! Јан Палах се спалио! Сам! У
знак протеста. Све новине су писале о томе.

МИЛИСАВ: Окупација с једном
жртвом?! Код нас нема боље свадбе без бар три мртве жртве.
МИЛИСАВ: Шта ти би одједаред, Показив’о нам је руски тенк који
побеснела бабо?!
су баћушке дигле к’о неки споСОФИЈА: (бесно) Цркаваш, меник, јер је први утутњао у
бре скоте ниједан, смрдиш али и небрањену Праху.
даље тврдиш да има горих од теСОФИЈА: (ледено) Не сећам
бе, јел›да?! (пргаво) Све
неу- се!
дате жене су горе од тебе, а? мрциМИЛИСАВ: Не сећаш се ни
но матора!
како смо се ‘ватали и цмакали у
МИЛИСАВ: (весело) Ха! Софија возу, целу ноћ, док су сви други
Шуга, сетио сам се! Ето ти! (раз- спавали?
драгано) Сојка лујка!
СОФИЈА: Сви су се ‘ватали и
СОФИЈА: (згрануто) Чега си цмакали и сви су мислили да сви
се сетио, мајмуне излапели!?
други спавају...
МИЛИСАВ: (иронично) Тебе
лутко! Твога љупкога имена и
презимена. Чак и надимка! Ха!
Праг 1969-те, треће три, матурска екскурзија. Једна од првих
што су ишле чак у иностранство. Па баш у Праг, о’ма после
Руса. Сећаш се како је грбави водич сиктао колико Чеси мрзе Русе, а ћутали су к’о пувањци. Ни
праћку нису опалили. А камоли
петарду!

МИЛИСАВ: (победнички) Знао
сам да се сећаш!
СОФИЈА: (у инат) Не сећам
се! (невино) Чега?
МИЛИСАВ: (невесело) Не
сећаш се ни зашто си престала
да
говориш са мном већ другог јутра у прашком хотелу?
Кад сам сиш›о на доручак са главом ко бундевом од мамурлука,
и ипак сам ти реко „‘де си гузо
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моја мала“, а ти си уврнула нос го голцат. Једино чега сам се сећ’о
к›о да сам јако смрдљиво прдн›о! било је твоје лепо ознојено лиСОФИЈА: (љутито) Пљеснуо це, ал тебе више није било. Шта
си ме по дупету, пред свима, гов- сам мог›о да мислим? Ништа ненару један уображени и незахвал- го - луди секс!
ни!

МИЛИСАВ: Па шта! Им’о сам
право на то! Претходне
ноћи
си ме искористила као обичан
сексуални објекат.
СОФИЈА: (шокирана) Ја сам
тебе искористила?! Ја тебе?!
МИЛИСАВ: Нисам ваљда ја
тебе! Био сам пијан к’о летва!
СОФИЈА: Каква летва! К’о
крмак! Испао си из лифта кад
сам пошла на вечеру. Пао си као
проштац. Да сам те бар оставила с носом у прљавом итисону!
Уплашила
сам се да си црк›о.
Звала упомоћ, али сви су већ били отишли да ждеру. Једва сам
ти напипала пулс.

СОФИЈА: Није било никаквог
секса, идиоте! Кад сам те најзад
увукла у купатило да те освестим
повратио си као гејзир. Избљувао
си смрдљивом црном пивчугом
и моју свилену хаљину и све на
себи. Морала сам да те скинем и
оперем, јер би те избацили из
школе. Чак сам ти и крпе опрала. Једва сам те онако голог,
мокрог и млитавог одвукла до
глупог кревета.

МИЛИСАВ: (ласцивно) Голог
и мокрог, а!?

СОФИЈА: И млитавог! До
поноћи сам се туширала у хаљини,
док нисам опрала одвратни смрад
пивске бљувотине из коже и косе. Остала сам без вечере а ти си
МИУЛИСАВ: Пипала си ме, ме ујутро пљеснуо по дупету, као
курву!
ето! Шта сам рек’о?
МИЛИСАВ: Јел’ ти знаш кол’ко
СОФИЈА: Једва сам те одвукла до собе. Једва сам ти из шаке сам ја попио, онако зелен?
ишчупала кључ. Стез’о си га у
СОФИЈА: Не знам и није ме
самртном ропцу.
брига!
МИЛИСАВ: Све ја то теби
верујем, али ја сам се пробудио
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МИЛИСАВ: Е, јеби га, не знам
МИЛИСАВ: (смех) Супер што
ни ја, што је најгоре.
нисам им›о мозак! Мог›о сам да
СОФИЈА: И то те можда оправ- крепам од менингитиса...
дава?

СОФИЈА: Ниси имао мозак, и
МИЛИСАВ: Ја сам се пробу- није ти до данас порастао!
дио го. Шта мислиш да мисли
МИЛИСАВ: Ал’ сам барем био
нормалан пубертетлија кад се првоборац у револуцији!
пробуди гологуз са амнезијом?
СОФИЈА: Какав првоборац,
Мисли да је нешто кар›о, нормал- будало, па ми смо рођени шест
но!
година после рата?! И после те

СОФИЈА: „Нешто“! Нешто је револуције!
кар›о? Нешто ће ти сада тикву
МИЛИСАВ: Првоборац, фронтоткинути, простачино једна муш- мен сексуалне револуције!
ка, сељачка!
СОФИЈА: О да! Био си стидљив
МИЛИСАВ: Де смири се, лудајо, ко јебена јагорчевина. Зато си и
инфаркт ће те стрефити. Шта се пио, к’о Рус. И сад се стидиш,
палиш, после толико година!?
признај!
СОФИЈА: А не помисли норМИЛИСАВ: (сентиментално,
малан тинејџер да се упиш’о у вајка се) Моја Софија, какви смо
гаће док сам га ја скидала на по- ми наивци. Обрук›о сам се маду купатила?
ло, пре 45 година и још
увек
МИЛИСАВ: Скидала си ме на
поду? Одатле мени она упала бубрега коју сам после вук’о месецима...

ме блам... А данашњи клинци направе групњак у школској клоњи
и још се окаче на фејс и на јутјуб
да се целом свету похвале својом
срамотом.
СОФИЈА: Добро ниси упалу бруком и
мозга добио! Држала сам те поСОФИЈА: Зар не рече ти, да
ла сата под ‘ладним тушем, ал’ се ниси компјутерски писмен?
ниси отрезнио.
МИЛИСАВ: За толико јесам...
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СОФИЈА: Лажов остаје лажов. конитом мужу, а? (иронично)
(пауза. Музика. Киша.)
Каријеру и сарму!
МИЛИСАВ: Кад смо били млаМИЛИСАВ: Што је моја жена
ди, били смо лепши од њих!
правила сарму! К’о кева...
СОФИЈА: А ти си је, у знак заСОФИЈА: Наравно. Били смо
и млађи од њих! (пауза)
хвалности, варао, зар не?
МИЛИСАВ: Покушао сам још
МИЛИСАВ: Па и онај твој греједном, кад смо већ били студен- батор је вар’о своју жену.
ти, звао сам те, али си се опет
СОФИЈА: (уздржавајући бес)
наљутила...
Она му је правила сарму, у смраСОФИЈА: Био си глуп ко то- ду динстаног лука и киселог кучак! Хтела сам на Лабудово језеро, пуса, а мени је долазио чист,
рек’о си да не знаш где су ти избријан и намирисан, па ти
купаће гаће!
цркни од „незаконистости“, сероњо
МИЛИСАВ: (смеје се) Зезао матори!
сам те.

МИЛИСАВ: (весело) И ја сам
СОФИЈА: Јел’? Знао си да је то његовој Вери ишао обријан и
сређен. И њену сам сарму проб›о...
у ствари опера?

СОФИЈА: (након шока) ЛаМИЛИСАВ: Наравно да сам
жеш? Ух, како измишљаш! Фуј!
знао.
МИЛИСАВ: Шта мислиш, саСОФИЈА: Е па није. Лабудово
мо сте се вас двоје на целом свејезеро је балет!
ту белом досетили швалерације,
МИЛИСАВ: (опет мења тему) нико други није?
Кога имаш у тој урни? Оног твог
СОФИЈА: (тужно) Међу нама
ожењеног дечка што те ‘ладно
искориштав’о да му п р а в и ш није била швалерација, него пракаријеру, а ти се због њег› ниси ва љубав! Није смео да се разведе због Партије.
ни удала?!
МИЛИСАВ: Ни међу нама није
СОФИЈА: Боље да сам се удала и правила каријеру свом за- била швалерација, него секс. Ја
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нисам хтео да се разведем због
МИЛИСАВ: Зашто? Кресо сам
фамилије.
јој бабу, док је била риба, а знаш
како се бепче закачи кад се најмање
СОФИЈА: Лажеш ко пас!...
надаш.
МИЛИСАВ: (весело) Питаћемо
СОФИЈА: (ледено) Не знам! Ја
је, кад стигнемо у пакао... Јел’ти
причо да ју је сваке године слао сам нероткиња. Практична!
на абортус? Мрзео је децу и конМИЛИСАВ: Јој, извини, забодоме. Ти си му била практична равио сам. (Драматична пауза)
пошто си нероткиња... (Она је,
СОФИЈА: „Кресо је бабу-риопасно, спустила урну)
бу“! Збиља си редак бедник. Имај

СОФИЈА: Изроде, шимпанзо, мало поштовања према
злотворе, како можеш сад кад је покојницима!
су обоје мртви?! Кад не могу да
МИЛИСАВ: Ама имам! Само
се бране?
ми реци кад мала стиже...
МИЛИСАВ: (брижно је умирује)
СОФИЈА: (пауза) Неће доћи.
Добро. Нећу више. Смири се. Ис- Она је... у Аустралији.
качу ти осигурачи, еј. (мења теМИЛИСАВ: Што је онда ти
му) Него, реци, кад ти стиже та
његова унука? Мислим, твоја уну- чекаш овде? Јел’ ово Сиднеј?
ка.
СОФИЈА: (преко воље, очајна)
СОФИЈА: (сумњичаво) Зашто? Спремила сам тај изговор за ако
ме неко пита зашто седим ту тоНе би јој ваљда рекао?
лико дуго...
МИЛИСАВ: Ма не, шта ти је.
МИЛИСАВ: (пауза) А зашто
Волео бих да је видим...
седиш? (слива се киша низ олуСОФИЈА: (сумњичаво) Шта ке)
имаш ти да је гледаш!?
СОФИЈА: Скупљам снагу да
МИЛИСАВ: (шаљиво) Мож- кренем и да га с моста проспем
да личимо. Можда је мало моја. у Дунав, као што сам му обећала.
СОФИЈА: То није смешно! (бесМИЛИСАВ: Проспи га у клоно) Стварно си гад!
зет, стићи ће тај до Дунава.
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СОФИЈА: (након паузе) Да те
СОФИЈА: Срам те било! Бојиш
вадим из старачког дома?
ли се ти Бога ил’ икога?
МИЛИСАВ: Види каква је киша! Он је шака пепела, зашто би
сад ишла чак на мост по овом невремену? Да и тебе однесе у реку? (пауза) И мртав те искориштава. Мислиш да те гледа с неба?
Ни жив те није глед’о...

МИЛИСАВ: Баш то! Неко близак морао би да потпише. Радојица
неће, Радојка није ту. Вук је малолетан.
СОФИЈА: (злочесто) А маца
Милица је покојница?

МИЛИСАВ: Венчана жена је
СОФИЈА: Дај умукни мало, најбоља варијанта... Сама си рекидиоте! Остави ме на миру.
ла да сам премлад за геронтоценМИЛИСАВ: Не могу да те оста- тар...
вим на миру. Извини.
СОФИЈА: Да те перем, пеглам
СОФИЈА: (зачуђено) Зашто?

и слушам како хрчеш?

МИЛИСАВ: Ама не мораш,
МИЛИСАВ: (шармантно) Заимам ја одличну пензију...
то што имам зацртан план.
СОФИЈА: Не тиче ме се твој
СОФИЈА: Не знам да кувам
план! Губи се!
сарму. И не намеравам!
МИЛИСАВ: Тиче те се! Дошао
МИЛИСАВ: Нема везе. (тужно) И сарму су ми забранили.
сам да се удаш за мене!
СОФИЈА: (дугачка пауза. ШоСОФИЈА: Не знам ни да пекирана је) Ти си луд.
глам.
МИЛИСАВ: (весело) Можда
мало. Али немам дијагнозу...

МИЛИСАВ: Ја пеглам сам.

СОФИЈА: Ово бих већ могла
СОФИЈА: (мрачно) Не бих се сматрати квалитетом...
ја кладила да немаш.
МИЛИСАВ: Ето видиш. Јел
МИЛИСАВ: Па немој да се ‘оћеш?
кладиш. Само се удај...
СОФИЈА: Неће те дати, Радојица,
јес’ти наиван?
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МИЛИСАВ: Шта мислиш, да
СОФИЈА: И поставио си ми
ме просиш? Ха. Ма нећемо га ни заседу?
питати. Доведемо га пред свршен
МИЛИСАВ: Добро, то ми је
чин и само му потуримо венча- професионална деформација.
ницу па провучемо кроз остале
СОФИЈА: Што баш ја? Има бапапире и пуномоћи.
ба да бираш. Има девојака!
СОФИЈА: Ти заправо хоћеш
МИЛИСАВ: Не могу свакоме
да побегнеш за мене?
да поверим своју смрт! Тебе
МИЛИСАВ: Ха, ха! Може се познајем. Можда би ме друга
и тако формулисати...
држала на апаратима због пензије.
СОФИЈА: И да ја то после ‘Ајде Сојка, буди ми девојка. Иделегализујем? (пауза) Ма не дола- мо.
зиш у обзир!
СОФИЈА: А нећеш да кремиМИЛИСАВ: Сојка, буди друг. раш мацу Милицу?
Ја сам побегао због тебе.
МИЛИСАВ: То је био изговор.
СОФИЈА: Одакле? Из лудни- Нема ништа у кутији.
це?
СОФИЈА: Какав си ти подмук-

МИЛИСАВ: Ако ме опет ух- ли лажов, не могу да верујем!
вате сместиће ме стварно у неку
МИЛИСАВ: Морао сам некабоље закључану институцију не- ко да смекшам твоје камено срце.
го што је дом.
И да покажем своју широку слоСОФИЈА: (певуши) Због мене венску душу.
си тарабе прескак›о?
СОФИЈА: Нема пола сата каМИЛИСАВ: Кад сам прекјуче
чуо на радију да је писац дао Богу душу, одмах сам добио идеју.
А кад сам чуо да је данас кремиран, знао сам да си сигурно овде.

ко си ми овде плакао за покојном
мацом Милицом, стварно сам ти
веровала.

МИЛИСАВ: Мица је побегла
са једним уличним мачором, за
срце ме је ујела. Да знаш само како је офуцан!
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СОФИЈА: Какав си ти патеСОФИЈА: (упозорава) Ово што
тик лик јадник! Што би рек›о твој сад причаш има дијагнозу...
унук! А шта су ти дођавола треМИЛИСАВ: Ал’ да знаш како
бале приче о одраном зубару, и се Радојица и она гледају.
о дечацима са сисама?
СОФИЈА: То је твоја параноја,
МИЛИСАВ: Да видиш како човече, што би се гледали?
сам обавештен и забаван...
МИЛИСАВ: Па, добра је риСОФИЈА: Забаван?! А прича ба. Ваљда и скот нешто креше.
о комираном генералу?!
СОФИЈА: Ти си „нешто“ знаш.
МИЛИСАВ: Да схватиш ко- Нешто покварено! (пауза)
лико је опасно да им допанем шаМИЛИСАВ: На твоју душу кад
ка. Неће ми дати ни да умрем ако
ме не спасиш. Ја само желим, кад ме затрују и прикопчају на мами куцне час, да одмах дам Богу шине па да не умрем никад и да
душу, а ђаволу тело. Али скот ће ми се душа довека заплиће по пада ме прикопча на све могуће ма- учини под плафоном неке...
шине, навук’о се на моју пензију.
СОФИЈА: Не могу, бре човеСОФИЈА: Јеси рек’о да је хер че, да живим са лажовом!
менаџер, има платурину. Шта ће
МИЛИСАВ: Ма не мораш да
њему твоја пензија!?
живиш самном! Само се удај да
МИЛИСАВ: Охохо! Онима можеш потписати искључење макоји имају пуно, увек треба још. шина ако ме Раде и Борџија
Само су сиротани скромни, он привежу. А остала би ти и моја
пензија.
је алав!
СОФИЈА: (поносно) Имам ја
СОФИЈА: Још си ти млад за
с в ој у л и ч н у пен зи ј у !
апарате и делујеш ... чврст.
МИЛИСАВ: (подсмешљиво) УметМИЛИСАВ: (тихо) Ко зна чи- ничку?
ме ме директорка Борка трује,
СОФИЈА: Са додатком за насви
је тамо зову Борка Борџија,
ционалне заслуге!
није то без везе!

210

ЧЕСТО, АЛИ ДАВНО

МИЛИСАВ: Ма све је то бакМИЛИСАВ: Озбиљно?’Оћеш?
шиш према пуковничкој, још си Ма водићу те на крај света!
наивна, девојчице?! ‘Оћеш да разСОФИЈА: Не на крај света!
менимо цифре?
Праг ми дугујеш! Уср’о си ми маСОФИЈА: (након поаузе) А не турско путовање, сад ми приреморамо да живимо скупа?
ди пензионерско!
МИЛИСАВ: Јок. Само ћу се
МИЛИСАВ: Јел’ то значи да
пријавити код тебе. Имам ја смо се договорили?
швалер-гарсоњер за коју Радојица
СОФИЈА: Не знам, видећу кад
не зна да постоји.
се вратимо...
СОФИЈА: Швалер-гарсоњер
МИЛИСАВ: ‘Ајмо по сошпа!
од пандур-функционер, ха?
СОФИЈА: Сад одма’? По овој
МИЛИСАВ: Није он мени кишурини?
дораст’о, само је млађи и јачи.
МИЛИСАВ: Нисмо од шећера.
СОФИЈА: А откуд ти знаш да (устају, спремају се, крећу. Музићеш први да цапнеш?
ка) Свакако морамо пре него што
МИЛИСАВ: Знам. Чудо да још ме Радојица нађе. А реци ми искрено, кад си ме препознала?
мрдам како сам живео. А ти
си жена сталожена. Ајде, бре
СОФИЈА: Одмах. Скоро одСојчице, девојчице.
мах. Чим сам те погледала.

СОФИЈА: (након паузе,
МИЛИСАВ: Озбиљно? И играразмишљања и музике) Имаш ли ла си целу игру. Штоза?
пасош?
СОФИЈА: Хтела сам да димви
МИЛИСАВ: Овај нови не. Ал’ каква си касто посто.
ћу га узети за 15 минута, ипак
МИЛИСАВ: Симњала си у несам ја лик-пуковник. Још имам
ме? То није поле, војкоде!
везе. А зашто?
СОФИЈА: Самни ја слове саСОФИЈА: Да ме водиш на предбрачно путовање у златну Пра- ласи, дићумла. (смеју се)
ху.

211

Драма

(одлазећи ... све удаљенији разМИЛИСАВ: Наш живот тек
говор)
чињепо гадра... (смеју се, оду)
МИЛИСАВ: Квака си ти вицалука, денапрепре, хаха.
СОФИЈА: Мања гоне ти жовчинола. Носићеш ме од фтали до
бесо кад ђемодо у златну Праху.
МИЛИСАВ: Носићу те преко
гапра ко думла... (смеју се)
СОФИЈА: Мислила сам да ми
је вотжи шаопро...

(На сред среде остаде керамичка урна. И кутија за ципеле
која је играла мачији сандук. Ако
урна почне да се пуши значи да
је покојник побеснео. А ако из
кутије изађе мачкица, значи да
Миле лаже као да није у пензији.)

КРАЈ
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Опис сцене:
На сцени се види предња фасада објекта у чијем су склопу:
- дућан (који има велики отвор и пулт; у окну отвора висе
различити одевни и предмети за
улепшавање – са једне стране, и,
са друге, венци суве паприке, бакарно посуђе и све остало што
би у једном дућану требало да
постоји),
- зид собе (са прозором преко
којег су решетке; у соби, иза решетака, спава кир Трпко; раздвоја
дућан и механу),

I СМИЦАЛИЦА
Прва слика
(Јутро је.)
(Сцена је у полу-мраку. Испред
механе и дућана пролази народ:
послују, разговарају, итд. Испред
механе, за једним столом, седе
двојица сељака, а за другим – Господин Милован који пије ракију.
Послују и разговарају са пролазницима ћир Трпко, ћир Ставра,
две девојке... Целокупно динамично дејствовање на сцени служи као параван за off, помоћу
којег Господин Милован уводи у
причу.)

- механа (споља су видљиви прозор и врата са басамком, два маГОСПОДИН МИЛОВАН: (off,
ла стола са по три столице на подвучен музичким етно мотикојима седе гости механе; треба- вима)
ло би да заузима половину велиДа. Па, ето. Ћир Трпко не
чине објекта).
продаје више бозу ни кокице. Не.
Према потреби, објекат, од- То је некад продавао по улицама
носно његови делови, су мање или београдским кад је био мали и
више осветљени. Исто тако, по- кад се још није звао „ћир“. Сада
времено се осветљава и пањ на је ћир Трпко, или, како он каже,
левој страни просценијума.
„сега“ – велики газда. Овде под
Космајем, држи он механу, а уз
механу, ту одмах, и дућан. Уз то
обоје има и двеста оваца и велики чајир, а обашка што има њива
и других добара. Причају људи,
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а људима ти је веровати, да је бар
ЋИР ТРПКО: (Незаинтересополовину свега што сад има до- вано) Најлак, најлак...
нела његова жена у мираз, а да се
Г. МИЛОВАН: Има ли који
баш због мираза он и оженио муштерија од јутрос?
њоме, на страну што је десет гоЋИР ТРПКО: (Увређен и
дина старија.
изнанађен питањем) Ене, ти ће
(Пауза. Музика мало гласније, ми се распирувајеш!?
затим тише)
Г. МИЛОВАН: Само питам, не
Има ћир Трпко навику. Зна се љутите се. Нисам имао зле намеда нешто постаје навика онда ка- ре?
да се, то нешто, стално ради. ВеЋИР ТРПКО: Е, свака ти је од
роватно је код ћир Трајка, госе
код кога је испек’о занат за тргов- јутрос зла! Зло на претек си има...
ца и механџију, научио да све раГ. МИЛОВАН: Није, заиста.
ди „сос рачун“. Уме да салети чо- (Пауза. Види да неко долази.)
века који пролази поред његове
Оно иде газда Тиосав? Биће је
механе, не пропусти никог док с
код вас кренуо?
њим не пазари, а тако лако салеЋИР ТРПКО: Ма, ди? (Види и
ти да га се човек не може отрести. Сваки дан купи он ма шта. он) Гле, гле! Онија му торбиче како на раме?
Видео ја.
Друга слика

Г. МИЛОВАН: Неће бити! Читав џак о рамену носи. Ви, ћирТрпко, к’о да не видите баш најбоље?

(Оff полако престаје. Сцена је
ЋИР ТРПКО: Како рече? Ја не
осветљена. Народ полако одлавидим?!
зи. За столом испред механе остаје
Г. МИЛОВАН: Не, ја сам мисГосподин Милован. Из механе
лио да кажем...
излази ћир Трпко.)
Г. МИЛОВАН: Добро јутро,
ћир-Трпко! Како иде?

ЋИР ТРПКО: (Прекине га)
Које си ти мислео? То које ја
видим, ники не види! И што ја
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видоф, на ови бели свет ники
ТИОСАВ: (Збуњен) Их, бре!
није! Ти јасно?
Журим... Морао бих да се вратим
(Са леве стране сцене долази пре мрака... Има се шта по авлији
Тиосав и на рамену носи огромну свршити...
торбу. Прекида започету распраГ. МИЛОВАН: (Тиосаву) Тешко ћете се извући.
ву.)

ЋИР ТРПКО: (Господину МиГ. МИЛОВАН: Бог ти помог’о! ловану) Опет се ти у шпекулација
убациваш! Што сум ти казао отоЋИР ТРПКО: Живо здраво, ич? Што? (Тиосаву)
Тиосаве!
Овија мое седе косе, кол’ко је
ТИОСАВ: Дoбро јутро, ћир- има, неје видела оваки безобразТрпко!
лук! Одма’ долазим! (Улази у меЋИР ТРПКО: (Улагивачки) Се- хану да донесе ракију)
ди си, газда Тиосаве! Ће попијеш
ТИОСАВ: (Миловану) Их, кашто?
кав је! А и вас на ракијетину
ТИОСАВ: Помаже Бог!

ТИОСАВ: Нећу, ћир-Трпко! сврн’о, а, госн. Миловане?
Идем неким послом...
Г. МИЛОВАН: Баш сте ви неЋИР ТРПКО: (Прекида га) Их, ки шаљивџија... Није, није. Сврапослом? Бе, бе, бе! Немој ти ме- тио ја сâм. Дошао да поседим мани о послу! А, што ти је то у туј ло. Велим, идем ускоро, па да се
још малко науживам док сам ту.
џак?
Седите!
ТИОСАВ: Мало воска...
ТИОСАВ:(Седа) Ако, ако. Јесте
ЋИР ТРПКО: Восак?!
о нама лепо писали у ти ваши
ТИОСАВ: Мало воска понео... списи?
ЋИР ТРПКО: Ене, мало! Ајде
море попијемо ‘едну!

Г. МИЛОВАН: Како о коме.

ЋИР ТРПКО: (Доноси две чаТИОСАВ: Немам кад, ћир- шице ракије носећи их на послуТрпко, бога ми.
жавнику.)...Ама што сега имам
ЋИР ТРПКО: Ајде, ајде, море!
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ракија! Пред пашина мајка ће се
не стиди! (Послужи)

ТИОСАВ: Јес’, јес’, Витомир.

ЋИР ТРПКО: Восак за два’ес’
ТИОСАВ: (Узима чашицу; пет!? Те лаже, џенабет! Не происпија; мршти се.) Их, ала пали! даш ни по петнаис’.
ТИОСАВ: (Устаје, кренуо би)
ТИОСАВ: Каки? Опали ме! Ух! Ако не продам, ласно је вратити
кући.
ЋИР ТРПКО: Не ти каза, моЋИР ТРПКО: Да, да... Знајеш
ре. Ама, има ћир-Трпко...(Кажипрстом се куцне по челу. Пије ракију. ли, Тиосаве, што? Ајде дај мени
Показује руком на торбу) У Бео- тај восак!
град ће носиш тој?
ТИОСАВ: Море батали! Нећеш
ТИОСАВ: ‹Оћу. ‹Оћу, ћир- ти да платиш.
ЋИР ТРПКО: А, живели?

Трпко. Чујем добро пролази, па
ЋИР ТРПКО: Куј не плати? Ће
ко велим да се узме која пара.
ти платим сос лепи пари. Што
ЋИР ТРПКО: Те лажу, море! иштеш за ока?
ТИОСАВ: Како...?
ЋИР ТРПКО: Не ти пројде,
жив ми Господ.
ТИОСАВ: Ама немој тако!

ТИОСАВ: Па реко’ ти: двадесет и пет гроша.

ЋИР ТРПКО: Их! Не се прави
будала, Тиосаве! Ти платим шеснаис’.

ЋИР ТРПКО: Ма каки!

ТИОСАВ: На за двадесет ти не
ТИОСАВ: Јучер човек прод’о дам.
по дведесет и пет гроша.
ЋИР ТРПКО: Викам, осамна-

ЋИР ТРПКО: Човек? У Бео- ис’?
град рече?
ТИОСАВ: Аја! Не бива. (Креће)
ТИОСАВ: Усред Београда, на
ЋИР ТРПКО: Стани, стани мопијаци. Онај Витомир, комшија ри де! Ти дам дваис’. Оћиш?
ми. По двадесет и пет гроша.
ТИОСАВ: Не могу, ћир-Трпко.
ЋИР ТРПКО: За Витомира ми Није вајде.
мени рече?
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ЋИР ТРПКО: Не могу, па не
ЋИР ТРПКО: Аха, аха... што
могу! Што, не могу?
велија овија кантар? Вели: осум
ока!
ТИОСАВ: Па како тако?

ТИОСАВ: Осам?! Не може биЋИР ТРПКО: Ће одиш у Београд, ће потрошиш пари, ће дан- ти! Каквих осам, бог с тобом?
губиш... Ће те кошта, море, еј! А
ЋИР ТРПКО: Еве, на! Осум,
и то, не ти фати ни десит ока.
да ме немаш.
ТИОСАВ: Оно, јес’ дангуба,
ТИОСАВ: Колк’о јутрос сам
али баш не могу по то. (Полази) мерио на мој кантар, па ак дван’ест
ЋИР ТРПКО: (Хвата торбу) ока.

Е ти дам за дваис’ и еден! Ајде!
ЋИР ТРПКО: Ене! Што ти
(Окреће се према механи) Овамо, имаш да мериш на твој кантар?
детиње бе, тој кантар!
(Показује жиг на свом кантару)
ТИОСАВ: Ама мало је, ћир- Не виде ли то? Овија кантар, море, капетан го потврди!
Трпко, богами!

ТИОСАВ: Капетан потврдио?
ЋИР ТРПКО: Што, мало? Ни
А, ћир-Трпко, да није он како
јесме своји људи.
згодно ујдурисан?
ТИОСАВ: Мало је, бре!
ЋИР ТРПКО: Капетан?
ЋИР ТРПКО: Ајде, ајде!
ТИОСАВ: Много си ти наиТИОСАВ: Их, бре, каки си то ван! За кантар питам?
човек?(Тиосав невољно спушта
ЋИР ТРПКО: Ене, пећанка да
торбу на земљу. Долази послужитељ
ми пресуди ако ј’ има каки фаи доноси кантар)
линки!
МОМАК: Еве, сега.
ТИОСАВ: Е, ја не знам, богаЋИР ТРПКО: Дојде ли? Све ми! Ама, брате, осам ока...? Да је
видеф, ал тоа што ме овако еде – барем по оке... ја ли оку мање –
никуд! Бегај, море! (Послужитељ ајде де... Али четири?!
отрчи. Трпко ставља торбу на
кантар. Мери.)
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ЋИР ТРПКО: Камик да едем, – много већа. То што ради – биће
ако те преварим! Осум, жив ми да је погана навика. Биће боље.
Господ. На, види го, види!
ТИОСАВ: ‹Оће... бојим се... (ОдТИОСАВ: Бог с нама. Одиста лази гунђајући)
осам. Ама аја – не може бити. Не
могу ја никако. Бар да је...
Четврта слика
ЋИР ТРПКО: Аман! Ево, на
(Из механе излази послужитељ)
ови пари да се с њи сефтиш... мени дај ту џак... Тако. Де, бе! Неје
Г. МИЛОВАН: Гокче, де. Кол’ко?
хасница. Здрав да си! (Улази у меМОМАК: Грош.
хану)
Г. МИЛОВАН: То си од газде
научио?
Трећа слика
МОМАК: Несам. А и да јесам,
ТИОСАВ: (Заборавио је да је заувар је!
Милован ту. За себе.)
Г. МИЛОВАН: Лепо велиш.
Лепо мени вели моја Живана: Али, било би од користи да скра„Не сврћи, море, оним Цинца- тиш мало тај језик. Оно, било би
ру!“ Аја, не да мени ђаво... Баш од користи још шта променити.
ако ће, све сам само не... (Види Ево, грош. Да идемо полагано.
Милована)...Како се каже за оног Ајд! (Мрак. Остаје упаљена свећа
што воли Цинцаре?
у ћир Трпковој соби. Музичка
завеса)
Г. МИЛОВАН: Гогофил.
ТИОСАВ: Е, то нисам ни за
црно испод нокта! Еј, бре, ономад ми закиде три оке вуне... Закиде ми, једнама, две оке лоја.
Отоич оку граха. Сад четири
воска...!Ух, погани Цинцарин!

II СМИЦАЛИЦА
Прва слика
(Предвечерје)

(Просценијум и пањ на његовој
Г. МИЛОВАН: Велика је му- левој страни су осветљени. На
дрост грчка, ал’ је српска, сељачка пању седи Витомир. Деље комад
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дрвета. Тиосав долази са десне
ТИОСАВ: Вала, Витомире, ја
стране.)
не знам ко је овде више луд. И теби је већ тол’ко пута подваљив’о,
ТИОСАВ: Јес’ вредан?
па му опет идеш.
ВИТОМИР: Аja. Зар се већ враВИТОМИР: Јесте, ал ја ређе но
ти?
ти. И не карај ме, нож у руке
ТИОСАВ: Та вратих се, што се држим!
не би вратио?
ТИОСАВ: Море не дрви!
ВИТОМИР: Па кам ти восак?
ВИТОМИР: Оно јес’. Ето, није
ТИОСАВ: Што те се тиче?
ми платио ни она кола врљика,
ВИТОМИР: Бре, бре, Тиосаве! што му их ономад дотерах.
Ти од јутрос и ти од сад – ко два
ТИОСАВ: Неће ни да ти плачовека да су...
ти. И ја сам му дотерао једна коТИОСАВ: Не стај ми на муку, ла још пре тебе, па – ту!
к’о род рођени те молим!
ВИТОМИР: Поган човек! (ПаВИТОМИР: Не морам се ја с уза)
тобом разговарати. (Пауза)
ВИТОМИР: Море, баш не би
ТИОСАВ: Дадох восак оном требало да му то прође на лијо.
Ваљало би њега мало заварчити.
гаду доле.

ТИОСАВ: Ваљало би, ал’ де
ВИТОМИР: Бре, Тиосаве! Зар
кметуј ти како?
опет?
ТИОСАВ: А куд ћу, брате рођени,
кад ме салети к’о...

ВИТОМИР: Сад?

ТИОСАВ: Мож’мо оставити и
ВИТОМИР: Опет ти јамачно иза Божића. Не жури нам се. Сад,
него кад!
подвалио?
ВИТОМИР: Чекај, бре, да разТИОСАВ: Јакако. Четири оке
мислим… Гле овако. Јел’ превамање на његов кантар.
рио тебе как’ом кривом мером?
ВИТОМИР: Е јеси луд! Није
Не мораш да кажеш. Онол’ко пувајде.
та, знам. Јел’ и мене? Јесте. Е сад
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би ваљало да ти и ја њега... по заслузи. Е, а то ћемо овако: ...

III СМИЦАЛИЦА

(Договарају се. Музичка завеса. Гаси се свећа у ћир Трпковој
соби)

(Јутро је.)

ВИТОМИР: Ал’ сутра рано,
знаш, ти кажи курјаци, а ја –
ајдуци. Ваља га најпре заплашити... Може откуд он, или ко од
момака му, изићи и опазити...
Знаш?
ТИОСАВ: Знам, знам,

Прва слика
(Музика. Сцена постављена
као у првој слици прве смицалице. У дућану је ћир Ставра. Дућану
прилазе две девојке. Носе у рукама кануре плетива и кесу са
пасуљем.)
I ЦУРА: ‘Јутро, ћир-Ставро!
ЋИР СТАВРА: Здраво живо,
лепотињо!

ВИТОМИР: Е тако. Ајд’ сад, па
II ЦУРА: Ми дошле да видизором... А кад свршимо један за
другим пос’о, овде да се састане- мо какве машлије имаш.
мо и одавде да кренемо опет њему.
I ЦУРА: Јали каквих ђинђува...
ТИОСАВ: Договорено! ВитоII ЦУРА: Јали каквих крпица
мире?
што не вреде ни грош-два...
ВИТОМИР: А?

ЋИР СТАВРА: Машлије, оно,
шарене, мори! Ђиђуве – се у низ.
ТИОСАВ: Хвала!
Крпчики – и за грош и за два. Бог
ВИТОМИР: Одо’ ја. У здравље! ви уби, а ди су ви гроши?
ТИОСАВ: (Остаје сам) Сад
II ЦУРА: Ја имам две оке граћемо видети чија мајка црну ву- ха.
ну преде. Биће шило за огњило!
I ЦУРА: А ја две оке пређе.
(Мрак. Музичка завеса)
ЋИР СТАВРА: Лепо, лепо. За
дви оки граха – една ђинђува.
Еве.(Даје) А за дви оки пређа –
пола од овој крпчики. Ете и теби.
Такој, ајд’ сад. У посли сам.
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Друга слика

ВИТОМИР: Ето како, не сме
(Девојке одлазе. Ћир Ставра човек сербес ни у свој забран
провирује из дућана, види да не- изићи.
ко долази, па зове Трпка.)
ЋИР ТРПКО: Што не сме?
ВИТОМИР: (Полако и уплаЋИР СТАВРА: Трпко! Трпко,
мори! Орјатине!
шено.) Та знаш, почели се свуд
ЋИР ТРПКО: (Излази из ме- виђати неки лопови.
хане.) Које? Инајет један! Које?

ЋИР ТРПКО: Где, море? Где?

ЋИР СТАВРА: Оно ли ВитоВИТОМИР: Дај раки’цу.
мирче пристиже? Ди сусретни га,
ЋИР ТРПКО: Где, море?
оћи можд’ неки шпекулација!
ВИТОМИР: Та ноћас су тума(Показује му шта је узео од девојака.)
Гли овој! Одо’ у магазу д’ одне- рали горе по шуми. Прелазили
чак и у мој забран.
сем.
ЋИР ТРПКО: Не лажи!
ЋИР ТРПКО: Ајд. И заманда-

ри добро!

ВИТОМИР: Јес’ богами, што
би’ лагао? Један кресао на мог чобанина и срећа те му није упалиТрећа слика
ла пушка, а убио би га. Може та
(Пред механу долази Витомир, ракија?
„замишљен над великим проблеЋИР ТРПКО: Ма, не може! Их,
мом“ и наоружан „до зуба“. О ра- бре! А кол’ко ги има?
мену му виси „гарабиљка“ – велиВИТОМИР: (Устаје) Виђају се
ка пушка кремењача, а за појасом
има две „пећанке“ – пиштољи.) двојица, а јамачно их има још.
Ваљда су где на Великом Космају.
ЋИР ТРПКО: Бе, Витомире,
ЋИР ТРПКО: Е, е, несрећа! То
оћиш у ајдуке?
код мене! А капетан? Зна капеВИТОМИР: (Седа за сто.) Мо- тан?
ре, ово је дошло горе и од ајдука!
ВИТОМИР: Може бити и да
ЋИР ТРПКО: А што, како го- зна, али док он крене потеру, они
ре?
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могу овуд јаде поградити. Закључај
ТИОСАВ: Како, ћир-Трпко?
ти магазу. И чек’ само да се спуЋИР ТРПКО: Како? Ето како!
сте у село.
Сега сам у Романија.
ЋИР ТРПКО: Ајдуци?! У летТИОСАВ: Нек’ си вала! А шта
но доби?! Ноћас ли, рече, видеше се ти оружаш?
се?
ЋИР ТРПКО: Не ме питај, моВИТОМИР: Ноћас, јакако. Ти ре! Знајеш ли да има ајдуци?
не даш ту ракију, не даш? НишТИОСАВ: Где, бре?
та, одо’ ја мојим послом, а ти види – снађи се. (Оде.)
ЋИР ТРПКО: Горе, у Космај!
ЋИР ТРПКО: Леле, леле! А бе, Двојица ги има! Рек’о ми поштен
човек.
дете, донеси ми онија пусат!
МОМАК: (Истрчи из механе.)
Шта? Пушки да донесем?

ТИОСАВ: Е јес’?

ЋИР ТРПКО: На ушеса ли седиш? (Гласно) Пушки, пушки, бе,
донеси!

ТИОСАВ: Ма иди бегај!

ЋИР ТРПКО: Јес’, бога ми.

ЋИР ТРПКО: Јес’, бога ми ти
кажем! Едан ‘тео да убије момак
МОМАК: (Отрчи натраг у ме- Витомиров сос пушку, теке му не
хану.)
упали.
ЋИР ТРПКО: Мори, неје доТИОСАВ: Е ви’ш ти сад белаја!
бро. Неје добро!
Богами, ето их ноћас у село.
Четврта слика

ЋИР ТРПКО: А зашто ја курдишем овија пусат?(Кажипрстом
се куцне по челу.)

(Послужитељ доноси две „цеТИОСАВ: Ама да ви’ш ти, ћирваре“, једну дугачку „арнаутку“ и
парче тканине. Даје Трпку, а овај Трпко, још неке беде!
седа за сто и почиње да чисти
ЋИР ТРПКО: Оште беда! Каоружје. Долази Тиосав. Он за појасом ко, море?!
носи „пећанку“ и један дугачак
ТИОСАВ: Однекуд наишли
нож.)
курјаци.
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ЋИР ТРПКО: Курјаци?!

ВЕЉА: О, шта је теби јутрос,
ТИОСАВ: Јес’ богами! Мени црни Трпко?
ноћас две овце здрпили. Да није
ЋИР ТРПКО: (Послужитељу)
чобанин надао вику – зло!
Што ти стојиш ту? Сум наредиа
ЋИР ТРПКО: Леле, леле! Па што? Искочи си на чаир! Брже!
Које ти, Вељо, рече? Несум те чуја.
‘ди се виђају?
ТИОСАВ: Има их и код твог
чаира!
ЋИР ТРПКО: Тамо?!

ВЕЉА: Велим, шта ти је јутрос?

ЋИР ТРПКО: Не ме питај, Вељо,
море! Несрећа!

ВЕЉА: Кака несрећа?
ТИОСАВ: Ја ти кажем. Напаст
нека – ето, човек сад није приЋИР ТРПКО: Ајдуци, курјаци,
стао ни из куће да крочи без пу- несрећа! Дош’о земан да погинесата. Е, наиш’о бих неким послом мо сос нашу стоку.
после. (пауза) Чу ли ме? Ајд сад.
ВЕЉА: (Кроз смех.) А где то,
(Оде.)
Трпко?
ЋИР ТРПКО: Леле, леле! Детиње!
ЋИР ТРПКО: Ето, горе у Космај!
Детиње бе! Донеси онија барут! Рек’о ми поштен човек!
Кад донесеш, трчи у чаир и викај
ВЕЉА: Море, каки ајдуци, кана чобана да дотерава овце иза
ки курјаци, Господ с тобом?
кућу! (Остаје сам)
ЋИР ТРПКО: Ама кад ти каКакој би здрав човек овија мука поднео? Како? Ал’ има Трпко жем, де!
тамо ди мало ко има. Има, има,
пак ће тек сам с овија мука да с’
избори.
Пета слика

ВЕЉА: Ти си, богами, то уснио.
ЋИР ТРПКО: Ајде, ајде! Гледај
си свој пос’о, смотаник, баксуз и
угурсуз! Не разговарам више сос
тебе. Бегај!

ВЕЉА: Е, вала, ако! Ако, ћир(Послужитељ доноси барут.
Трпко пуни оружје. Пред механу Трпко! (Оде.)
долази Веља)
(Мрак. Музичка завеса)
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IV СМИЦАЛИЦА

V СМИЦАЛИЦА

Прва слика

Прва слика

(Просценијум и пањ на његовој
(Предвечерје.)
левој страни су осветљени. На
(Из механе излазе Трпко и Ставпању седи Витомир. Деље комад ра. Пред механом седе тројица
дрвета. Тиосав долази са десне сељака и Милован)
стране.)
ЋИР СТАВРА: Неће курјаци,
ТИОСАВ: Ти, опет вредан? неће ни ајдуци на овцу поштеноДелај, идемо ли одмах к Трпку? го човека.
ВИТОМИР: Могли би. ТиосаЋИР ТРПКО: (Унервозио се)
ве, да знаш како се унесрећио си- Не ми се мешај! Тако је – како је.
ромашак! Одма’ је момка свог по- За саде, а пос’ ће видимо.
звао да му донесе пусат.
ТИОСАВ: Предамном се већ
скроз изгубио. Е, није му лако,
али – ако!

Друга слика

(Пред механу долазе Тиосав и
ВИТОМИР: Их! Ти ћеш ова- Витомир)
ко: понуди му посо’, а ја ћу да угоТИОСАВ: Ћир-Трпко! Оди де
варам цену.
мало вамо.
ТИОСАВ: Оћу, али полако. Да
не посумња, плашим се.

ЋИР ТРПКО: Што ћете, море?

ТИОСАВ: Реко’ ли ти ја да имаВИТОМИР: Неће. (Мрак. Му- мо пос’о с тобом?
зичка завеса)
ЋИР ТРПКО: А, шпекулација!
Заборавио сум, Које би сте? Ћете
ракија?
ВИТОМИР: Може.
ТИОСАВ: Немој, Витомире,
журимо. (Трпку) Би ли ти узео
још врљика, да ти дотерамо?
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ЋИР ТРПКО: ‹Оћу, ‹оћу! Ми
треба да ојачам око чаир. Земан
дош›о да погинемо сос нашу стоку! Није ми за мене, него овци да
сачувам. А колико имате врлики?
ТИОСАВ: Биће једно...

ра иде, иде, иде и оде. А не пазари се, брате! Него по шест па нек’
је сретње!
ВИТОМИР: Не можемо! За
тринаест гроша, ако оћеш... А ако
нећеш... (Окреће се – хоће да крене)

ЋИР ТРПКО: Стани, стани!
ЋИР ТРПКО: Е ‘оћу, ‘оћу! А ‘Оћете за седум цванцика?
пошто?
ВИТОМИР: Аја! Ни пара ниВИТОМИР: По две рубље за же!
ВИТОМИР: Два’ест кола.

кола.

ЋИР ТРПКО: Е аде, нек’ је
ЋИР ТРПКО: Две рубље!? Мно- стретно. Моји сте људи и муштерије!
го, море, еј! Нема пари, нема, не- А кад да ми дотерате?
ма!
ВИТОМИР: Па могли би и
ТИОСАВ: А шта би ти платио? ноћас; сувота је, волови су нам
одморни. Сутра и онако немамо
ЋИР ТРПКО: Шест цванцика кад – ваља нам радити на њиви.
кола.
ЋИР ТРПКО: Хм, ноћас? А
ВИТОМИР: Е не можемо за ајдуци? А курјаци?
шест! Аја!
ТИОСАВ: А рашта нам је ово
ЋИР ТРПКО: Море немам па- оружије? Не бери ти бригу за нас.
ри, брате, душу да немам! Шест
ВИТОМИР: Баш би’ и волео
цванцика, па нек’ је сретње!
да и’ нагазимо. Ако буду ајдуци
ТИОСАВ: Е знаш, ћир-Трпко, – да и’ повежемо, а ако курјаци –
шта је! Ево по тринаест гроша ко- да и’ побијемо.
ла, па да дотерамо.
ЋИР ТРПКО: Е добро, добро.
ЋИР ТРПКО: Не могу! Бога- Дотерајте ноћас!
ми, не могу! Ево, радња не иде,
дај овој, дај оној: дај на момке,
плати пурезу, плати прирезу... па226
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ВИТОМИР: Само, да нам одПРВИ СЕЉАК: Ја сам наручио
ма’ платиш чим ти теслимимо вина!
све.
ДРУГИ СЕЉАК: Ја ракије!
ЋИР ТРПКО: Мени ми не
ТРЕЋИ СЕЉАК: Нећеш ваљда
верујете?
сад да затвараш? Није се смркло

ВИТОМИР: Није да ти не сасвим. Знамо ми да ти се не дâ
верујемо, него ниси ми још пла- да арчиш свеће на нас. Кам ти
тио оне врљике што ти их оно- онолики восак?
мад дотерах...
ЋИР ТРПКО: Које тебе брига
ТИОСАВ: Ни мени оне, знаш. за мој восак? Си зажуљио очи к’о
ЋИР ТРПКО: Е ‘оћу, ‘оћу. Све. мачор муда, и би још да лочеш!
Ајде, само ми ви мени дотерајте. Ајде!
А кад свршите, чукните ми на
ТРЕЋИ СЕЉАК: Ништа, самој пенџер. Ми јавите да знамо мо кажем да још није смркло.
рачун. Знаш, к’о људи, да не буде
ЋИР ТРПКО: Море, смркаваречи...
ло ви кад на сви јутри!
ВИТОМИР: Лепо. Лепо, ћирГ. МИЛОВАН: Не кудите, ћирТрпко. Одосмо ми. Води ти ра- Трпко. Ваљао би вама неки од
чуна да нас ајдуци не заобиђу ка- ових људи за какав посао. Ко да
ко, па теби ипод пенџера пре нас вам дође сутра ако их сад све тадођу. Ал’, брзо ћемо ми.
ко назор отерате? Немојте тако.
(Поздраве се. Тиосав и ВитоЋИР ТРПКО: Их, мазафларија!
мир оду. Чује се шкрипа воловских Дојде ли ко сос шпекулација –
кола. Звук се непрестано понавља.) може, а да ми душа еде – не дам!
Ај сад! Нема вино, нама ракија...
затварам. Детиње, понаплаћивај!
Трећа слика
Узи онија пушка и буди на опре(Трпко се окреће људима који зи. Ја ћу спавам сос пушка у криседе испред механе.)
ло.
ЋИР ТРПКО: Ајде! Ајде, мори
кући! Оћу затворим меана.
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Друга слика
Г. МИЛОВАН: Ајде људи да се
растајемо. Дођ’те зором да посе(До прозора долазе Тиосав и
димо још мало, навече путујем. Витомир)
(Три сељака оду. Трпко крене
ТИОСАВ: (Куца на прозор) Еј!
ка вратима механе. Чује се шкри- Еј, Ћир-Трпко!
па воловских кола.)
ЋИР ТРПКО: (Из собе,
Г. МИЛОВАН: Ћир-Трпко, а бојажљиво. Не види их.) Ко је?
што спавате са пушком у крилу?
ТИОСАВ: Ја сам!
Да није војна каква, а да ја не знам?
ЋИР ТРПКО: Кој си ти?
ЋИР ТРПКО: Сум постао солдат на мој рачун! Оћи душмани
да поарчу све моја. (Милован одлази.)
Mрак

VI СМИЦАЛИЦА
Прва (нема) слика
(Ноћ)

ТИОСАВ: Та ја, ми.
ЋИР ТРПКО: Ви? Ко, море, ви?
ВИТОМИР: Та ми, Витомир и
Тиосав!
ЋИР ТРПКО: (Излази на прозор) Е, е. Ајде, стоварите ту, иза
меана.
ТИОСАВ: Стоварили смо. Их!
ЋИР ТРПКО: Јесте све дотерали?

(Трпко улази у своју собу. ЗаВИТОМИР: Јесмо све. Сви
твара прозор са решеткама. Лагано се гаси светло и пали се свећа два’ест кола – равно.
у соби. Све је гласнија шкрипа воЋИР ТРПКО: Е добро, брате,
ловских кола. Прошло је четири добро. (Затвара прозор)
сата. Шкрипа престаје. Ван сцеВИТОМИР: (Хвата крило проне се чује бука и жамор. На сваки
зора) Чек’, чек’! А паре, ћир-Трпко?
шум, Трпко се трзне)
ЋИР ТРПКО: Дођите ујутру,
рано, ће попијемо по ‘едну и ћу
ви дам.
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(Затвара прозор)

ВИТОМИР: ‹Тели бисмо. Ал›
ВИТОМИР: (Не пушта про- без пара – јок ми! Што си се тако
зорско крило. Отвори прозор још узврпољио, далеко се чује јаук?
више.) Не може друкчије! Онако Док до тебе дођу... Ала!
смо погодили!
ЋИР ТРПКО: Идите, кад ве
ЋИР ТРПКО: (Нестрпљиво) молим, бе! Пусти!
Ама де, кад ти кажем! Сутра море! Може неки ајдук да наиђе!

ТИОСАВ: Имаш ли пушку?
ЋИР ТРПКО: Имам!

ТИОСАВ: Аја, сад ти нама плаТИОСАВ: Брани се ако загути, немамо кад сутра, а паре нам сти. Да те није страх можда да ти
требају. (Зачује се јаук у даљини) не узму паре твоје? Имаш ли ти,
ЋИР ТРПКО: Еве го! Идите, уствари, паре? А, Витомире? Има
молим вас! Ноћ је! Неко виче...! ли?
Пусти прозор!
ЋИР ТРПКО: Имам и новци!

ТИОСАВ: Ама оно јаукну не- Орјатини едни, да би орјатини!
ко!
(Одлази у дно собе.)
ТИОСАВ: (Витомиру) Матор
ЋИР ТРПКО: Аде, аде, ‘оћу да човек, а к’о дете.
спавам!
ВИТОМИР: (Тиосаву) Страх
ТИОСАВ: Дај ти нама паре, па га да му курјаци џеп не пробуше.
ВИТОМИР: Да не погибе ко?

спавај! (Опет се зачује јаук у
ЋИР ТРПКО: (Преброји новац
даљини)
и дâ им) Еве, на! Идите си дома
ЋИР ТРПКО: Ијао! Има неки сад! Идите, кумим ве! Ће дођу,
живог да ме изеду!
ђаво!
ВИТОМИР: (Тиосаву) Има ли
ВИТОМИР: Не виче се ‘нако
тачно?
узалуд!
ТИОСАВ: Има. Ћир-Трпко?
ЋИР ТРПКО: Их, их! Орјатини!
Де, идите си дома!

ЋИР ТРПКО: Које сад?
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ТИОСАВ: Да дођемо ми сутра
МОМАК: (Надовезује се на прина ракију?
чу) Има и тој!
ЋИР ТРПКО: Море, бегај ми
ПРВИ СЕЉАК: Ма шта ти
од очи! Пусти ме да спавам!
знаш?! Не лупај к’о лонче низ басамаци, него дај Тиосаву и Вито(Мрак. Музичка завеса)
миру шта ће!
VI СМИЦАЛИЦА
Прва слика
(Јутро.)
(Перед механом седе три сељака.
Послужитељ доноси ракију.)
ПРВИ СЕЉАК: Море, људи, чу
ли који од вас неку дреку ноћас?

МОМАК: Их! (Тиосаву и Витомиру) Шта ћете?
ТИОСАВ: Дај по полић, ал’ од
оне... боље. Немој ону што Трпко
послужује. Него, ди је он?
МОМАК: Спије.
ТИОСАВ: Зар до ово доба?
МОМАК: Неје сву ноћ заспао.

ДРУГИ СЕЉАК: Мене прену
ВИТОМИР: А што? Да није
из сна неки јаук?
слаб?
ТРЕЋИ СЕЉАК: Ма то је неМОМАК: Неје, него преседео
ко из села опет направио неки тако на кревет сос пушка.
белај.
ВИТОМИР: С пушком...? Иди,
ДРУГИ СЕЉАК: Јес’ вала. Не- море, пробуди га! Може те псого, неко тумарао ноћас колима вати... Ал’ прво донеси ракије.
по друму! Ко ли је?
(Послужитељ оде. Тиосав и ВиПРВИ СЕЉАК: Их, ко је? Ме- томир прсну у смех.)
ни Веља причао да му Трпко каз’о
ВИТОМИР: Еј, људи, ко ли је
да има неки лопови. Ја му не
верујем, ал’ каже он: „Вели мени оно тумарао ноћас по друму? ЧуТрпко да је чуо од поштени људи“... ла се нека кола?
А знаш каки ти је народ. Мож’ да
ПРВИ СЕЉАК: Ко би то знао?
биде, ал’ не мора да значи.
Неко и јаукну. Исто ноћас? Чу ли?
(Долазе Тиосав и Витомир)
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ВИТОМИР: Чу. ( Послужитељ
ВЕЉА: А шта ћу. Ди је Трпко?
доноси ракију.)
(Трпко излази сав подбуо и црвен
ТИОСАВ: Тако. Ајд’ сад, оди у лицу)
па га пробуди. Љутиће се.

ВИТОМИР: Еве га.

ПРВИ СЕЉАК: Људи, еве га
ТИОСАВ: Добро јутро,
Веља.
домаћине!
Друга слика
(Долази Веља. Храмље.)
ПРВИ СЕЉАК: Куку, Вељо,
шта ти је?

ВИТОМИР: Зар ти до ово доба, море?
ЋИР ТРПКО: Ми се разби сан,
и сунце огреја – несам заспа’ ич.
ТИОСАВ: А, јеси уснио што?

ЋИР ТРПКО: Море, сум ти
ВЕЉА: Ма, бестрага му гласнио много! Све сос неки ајдуци,
ва!...
ајдуци, ајдуци...
ДРУГИ СЕЉАК: Па казуј шта
ВИТОМИР: Их, бре!
је?
ЋИР ТРПКО: Јес’, јес’! Па се
ВЕЉА: Ето, ноћима ми већ
нестају кокоши. Зором нађем са- кољем, па се рвем, рвем... Па и
мо перје. Твор је, шта ли, мислим они мене... Па ја опет њи’... Па ти
се. Ставио гвожђе ја да га уватим. се тек тргнем. Мало сведем очи,
Кад, ноћас чујем ја неку буку. а оно курјаци. Курјаци читав чоИзиђем да видим дал’ се твор у пор – да ме изеду! Зло једно! Ух!
гвожђе у’ватио, па се ја уватим!
Људи, дрекн’о сам к’о дрекавац.

ВИТОМИР: Зло, зло...

ЋИР ТРПКО: Дете бе!

ТРЕЋИ СЕЉАК: А ко ли друМОМАК: (Из механе) Чујем,
ги пут јаукну?
сега!
ВЕЉА: Опет ја. Проб’о да скиЋИР ТРПКО: Ала ме глава бонем, па ми се омакло.
ли. А камо млеко? Донео ли је чоТИОСАВ: Црни Вељо!

бан?
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МОМАК: (Излази из механе)
ТИОСАВ: (Витомиру) Изјаловио
Још није донео.
му се!
ЋИР ТРПКО: Трчи бе, млеко
да се донесе! Што чини тамо!?

ЋИР ТРПКО: Рече ли што?

ТИОСАВ: Ма јок! Договарамо
МОМАК: Отера јутрос, ал’ се нешто...
млеко гу нема још.
ВЕЉА: Ћир-Трпко, каке ти оно
ЋИР ТРПКО: Ајд за њим у ча- врљике иза?
ир, не се прави паметан!
ЋИР ТРПКО: Купиа да заградим чаир боље.
МОМАК: (Оде)

ЋИР ТРПКО: Све видеф, ал
ПРВИ СЕЉАК: (Кроз смех) Јел’
тоа што ме овако еде – никуд! Сад да сачуваш од курјака и ајдука?
почели и чобани да ми арче знање!
ЋИР ТРПКО: Попишмани се,
ТИОСАВ: (Витомиру) Аха, ту де!
смо! (Трпку) И шта велиш, ајдуци
ВЕЉА: Је ли, колко си платио
и курјаци?
и од кога с ким си пословао за
ЋИР ТРПКО: Јес’, јес’! Ко на онолке врљике? Има најмање петјаву, мори! Па ме и боли кад курјак нес кола...
уједе!
ЋИР ТРПКО: (Кажипрстом се
ТИОСАВ: Па чекај сад! Је ли куцне по челу.) То само овија глабио један курјак, или више њих? ва уме да нађе од кога ће што куЋИР ТРПКО: Ма читав чопор! пити. (За себе) Али боли.

ВИТОМИР: (Тиосаву) То само
ТИОСАВ: Са све зуби уједају?
он и зна, ал’ џаба му!
И шта кажеш, боли, а?
ЋИР ТРПКО: Опет ви нешто
ЋИР ТРПКО: Мори, муки моји
шурујете?
нико не зна.
ВЕЉА: А ди ти ћир-Ставра?
ЋИР ТРПКО: Послом у Београд. Неки восак однесе!
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ВЕЉА: Ето ти сад! Не може чоЋИР ТРПКО: Шта кажеш?
век с тобом лепо да се разговара!
МОМАК: Ни една врлика неНего, људи, ди нам је госн. Ми- мат на чаир!
лован?
ЋИР ТРПКО: Ама шта рече
ТРЕЋИ СЕЉАК: Ту је он, не ти, шта?
бој се. Сакрио се негде, па нас глеМОМАК: Однео неко све врлида. У’ватио га ја неки дан како се
сакрио па пише ли пише неко ки с наш чаир...
слово. Тако и сад: ту је негде он –
ЋИР ТРПКО: Не може бити!
слуша шта говоримо и пописује. (Сав се узбудио) Ама баш све одЋИР ТРПКО: Море, да није он несене?! Леле, леле! Пропадо!
каки шпијун? Можд’ ради з’ овија Бегајте сви! Нико да ми није овајдуци? Пописује ко шта има, па де! Метла! (Почиње општи метеж на сцени. Тројица сељака издојави? А?
лазе, а затим се враћају; смеју се)
ВЕЉА: Ето! За поштена човеПРВИ СЕЉАК: Ко би мајстор
ка каже да је шпијун! То је писац,
да ти овако подвали?
тако они то раде!
ЋИР ТРПКО: Сиктер, суклеЋИР ТРПКО: Ајде, ајде! Доста! Несум ја неки... тамо... глу- то!
пак!

Трећа (полу-нема) слика

ПРВИ СЕЉАК: И нећеш да ка(Сви одлазе са сцене и враћају
жеш кол’ко си платио?
се смејући се. Долазе ћир Ставра,
а мало после и две девојке. СтавЋИР ТРПКО: Јок!
ра теши Трпка, а остали се смеју.
МОМАК: (Ван сцене) Леле, ле- Целокупно дејство на сцени слуле! Ћир-Трпко!
жи као параван за off којим МиЋИР ТРПКО: Нека штета?! лован завршава причу)
Шта је?! (Послужитељ дотрчава
Г. МИЛОВАН: (off, подвучен
на сцену)
музичким етно мотивима)
ЋИР ТРПКО: Шта је било!?
МОМАК: Врлике!

...И Витомир и Тиосав изиђоше
такорсе да виде. Прочудише се и
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они мало, па се учинише невешти и одоше. Чак после почели су
већ и они сами казивати: како су
ћир-Трпку подвалили да му се освете што им је много пута штошта закинуо; како је он пристао;
како су они за ноћ превукли све
врљике са његовог чајира и продали му. Еле све су казали како је и
било. И свак им је давао за право.
Чак су то казивали људима у механи пред Трпком. Али, овај никако није хтео признати да се
тако гадно преварио. И тачно је:
велика је мудрост грчка, ал› је
српска, сељачка – много већа. Видео ја.
Полу-крај
МАГНОВЕЊЕ
(Промена светла)

ЋИР СТАВРА: Машлије, оно,
шарене, мори! Ђинђуве – се у низ.
Крпчики – и за грош и за два. Бог
ви уби, а ди су ви гроши?
ха.

II ЦУРА: Ја имам две оке граI ЦУРА: А ја две оке пређе.

ЋИР СТАВРА: Лепо, лепо. За
дви оки граха – една ђинђува.
Еве.А за дви оки пређа – пола од
овој крпчики. Ете и теби. Такој,
ајд’ сад. У посли сам.
***
ВИТОМИР: Јес’ богами, што
би’ лагао? Један кресао на мог чобанина и срећа те му није упалила пушка, а убио би га. Може та
ракија?
ЋИР ТРПКО: Ма не може! Их,
бре! А колико ги има?

ВИТОМИР: Виђају се двојица,
а јамачно их има још. Ваљда су
ЋИР ТРПКО: Аха, аха... што где на Великом Космају.
велија овија кантар? Осум ока!
***
ТИОСАВ: Осам?! Не може биТРЕЋИ СЕЉАК: Ту је он, не
ти! Каквих осам, бог с тобом?
бој се. Сакрио се негде, па нас глеЋИР ТРПКО: Еве, на! Осум, да. У’ватио га ја неки дан како се
здравла ми.
сакрио па пише ли пише неко
слово. Тако и сад: ту је негде он –
***
слуша шта говоримо и пописује.
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ЋИР ТРПКО: Море, да није он
каки шпијун? Можд’ ради з’ овија
ајдуци? Пописује ко шта има, па
дојави? А?
***

они мене... Па ја опет њих’... Па
ти се тек тргнем. Мало сведем
очи, а оно курјаци. Курјаци читав чопор – да ме изеду! Зло једно!
Ух!
ВИТОМИР: Зло, зло...

МОМАК: Врлике!

***

***
ЋИР ТРПКО: Јес’, јес’! Па се
кољем, па се рвем, рвем... Па и

ТИОСАВ: Биће шило за огњило!
Мрак

Крај
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
Часопис за аудио-визуелне
умјетности (позориште, филм,
радио и телевизија) објављује оригиналне научне радове, прегледне и стручне чланке у којима се
излажу идеје и ставови о
најзначајнијим проблемима у наведеним областима. У тематику
часописа уклапају се и радови у
којима се разматрају шири
теоријски проблеми интердисциплинарног карактера, који су
значајни за научне области које
се изучавају на академијама драмских умјетности и сродним факултетима, укључујући и методолошке и дидактичке (методичке) проблеме.
С обзиром на структуру и потребе, поједини бројеви часописа

могу бити штампани и као тематски, у којима би начелно били елаборисани шири теоријски проблеми, резултати неког значајнијег
истраживања, или радови са научних и стручних скупова и расправа.
Објављени радови се не хонораришу. Аутор добија примјерак
броја часописа у којем је његов
рад објављен. Рецензију свих чланака пристиглих у редакцију врше
два рецензента које одређује уредништво.
Прије слања својих радова, аутори су дужни да задовоље сљедеће
услове:
• Наслов рукописа треба да буде кратак и јасан и да одражава и афирмише садржај;
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• Рукопис треба да садржи реформату А4, или у електронској
зиме (100 до 250 ријечи) у којем
форми, писан у Wordu
аутор истиче суштину основ(ћириличним или латиничним
них идеја и ставова о питањима
„Times New Roman“ фонтом, са
која се разматрају о чланку,
повећаним проредом (18 pt) и
кључне ријечи на српском (до
размаком између параграфа (6
10 ријечи), апстракт и кључне
pt before, и 6 pt after), при чему
ријечи на енглеском језику, крапрви ред параграфа треба да
так увод у постављени пробуде увучен 0,5 инча или 1,25
блем, разраду (главни дио),
цм. Величину слова треба позакључак и списак коришћене
десити на 12, а све маргине (голитературе;
ре, доље, лијево и десно) треба
• Чланак треба да посједује језичко
да буду по један инч (око 2,5
и стилско јединство, да буде
цм);
логички систематизован, са • Прилоге рукопису (шеме, скице,
јасним исказима и аргументиграфиконе) потребно је нацртама, уз коректну употребу нати у неком од компјутерских проучне и стручне терминологије
грама, или, изузетно, тушем на
и без података усмјерених на
пасусу. Све податке који нису некомпромитацију (рушење дигопходни у цртежу, или га
нитета) личности и службеног
оптерећују, потребно је ставити
у легенду. Словне и бројчане оз(повјерљивог карактера);
• Дужи текст подразумијева
наке на истом цртежу морају биодговарајуће поднаслове, као
ти исте величине, а физичке веи коришћење курзива, или подличине треба изражавати у
вучених ријечи и реченица;
мјерним јединицама међународног
• Обим чланка не би требало да
система означавања (SI);
буде краћи од једног ауторског • Страна имена је потребно фотабака (30.000 карактера,
нетски транскрибовати у склаукључујући и размак између
ду са правилима правописа
ријечи и фусноте), нити дужи
српског језика, при чему се приод два ауторска табака;
ликом њиховог првог јављања
• Рукопис се доставља редакцији
у тексту, у загради наводи њихов
часописа у два примјерка, на
изворни облик;
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• Документациона подлога (ципрво слово имена) аутора, натати, напомене, библиографија)
зив дјела, назив издавача, мјесто
треба да садрже основне подаи годину публиковања и, по
тке довољне за упућивање чипотреби, страницу;
талаца на коришћене изворе. • Уз рукопис, аутор је у обавези
Ауторима препоручујемо Харда пошаље своје податке: име
вард стил, или Чикаго, али прии презиме, звање, тачну адрехватамо и друге коректно
су, електронску адресу, контакт
коришћене системе.
телефон, институцију и функцију
• Библиографска јединица у фускоју у њој обавља;
ноти (без обзира на коришћени • Рукописи се достављају на једну
реферативни систем) треба да
од наведених адреса:
садржи: презиме и име (или
Народно позориште РС
Краља Петра I Карађорђевића 78
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина,
или
Академија умјетности Бања Лука
Булевар војводе Петра Бојовића 1а
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина,

са назнаком „За уредништво часописа“.
Контакт телефон је
+38765/722-466;
Сви текстови достављени
редакцији подлијежу затвореној
рецензији коју врше два компетентна рецензента за одређену
научну област.

Часопис је регистрован на
прелиминарној ранг-листи националних часописа Министарства за науку и технологију Републике Српске.
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