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Уводна реч
Поштовани читаоци,
још један број нашега Агона се налази пред вама. Настављамо
даље. Велики труд је на редакцији да у времену када се мало мисли, а још мање научно промишља, изнађе текстове за наш часопис.
Зато се овим путем захваљујемо свим члановима редакције и сарадницима. Трудимо се да максимално уозбиљимо наше позориште, а да ли нам успева, историја ће казати. Свесни историјске одговорности, овај број смо насловном страном посветили српском и
светском великану науке и технологије, Николи Тесли. Ове године
ће се обележити 160 година од његовог рођења. Зато смо одлучили
да га поставимо на сцену и да засветли у пуном сјају. Без њега свет
не би изгледао данас овако како изгледа. То је човек који је унео
светлост у све нас. Без њега, позориште би и даље било у полумраку, са мануелном и сиромашном техником. Били бисмо ускраћени
великог маштања и посебно, реализације те исте маште. Зато му
овим гестом и ми упућујемо једно велико Хвала и поклањамо се као
највећем позоришном магу!
Уредништво
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Др Зоран Ђерић

ДОН КИХОТ: од комичног до трагичног
ВИТЕзА
(све екранизације Сервантесовог романа)
Четири века је прошло од
објављивања шпанског романа
Дон Кихот (Don Quixote), Мигела де Сервантеса (Miguel de
Cervantes). Овај роман, под пуним називом: Велеумни племић
Дон Кихот од Манче (El ingenioso
Don Quixote de la Mancha, први
део је објављен 1605. године, а
други 1615. године), сматра се ремек-делом светске књижевности,
после Библије, једна је од
најпревођенијих књигa.1 О
1 Виртуелни музеј Дон Кихота: http:www.
donqu ijot e .or g /v mu s e u m /qu i xot e anniversary

његовој популарности сведоче и
бројне екранизације. Од 1898. до
2015. године снимљено је више
од 70 филмова (играних, документарних, анимираних филмова) и ТВ серија о Дон Кихоту.
Несумњиво, он је био не само
средњовековни јунак, пародија
витеза, него и парабола за човека који се не сналази у свом времену, не може да живи у реалности или не прихвата своју околину. Роман је, превасходно, критика витешких и пасторалних
романа, али и критика друштва
9
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(цркве и инквизиције), не само
пишчевог времена (XVII век),
већ универзална, кад год је угрожена људска слобода, част и живот. Сервантесов роман је мешавина и, истовремено, пародија
свих жанрова: од епике, преко
лирике, до трагедије и комедије;
дакле ‒ прозе, стиха, дијалога,
како књижевних, учених, тако и
усмених форми, простих, народних.

Живојиновић), а објавиле су га
Матица српска из Новог Сада и
београдска издавачка кућа
„Вајат“, под називом Оштроумни племић Дон Кихот од Манче.
Трећи превод је објављен пре 10
година, 2005. године, у издању
издавачке куће „Рад“, из Београда. Превела га је Александра
Манчић. Њен превод је објављен
под насловом Маштоглави идалго Дон Кихот од Манче.

Филмски продуценти су давно запазили тај потенцијал, а
сценаристи, редитељи и драматурзи се њиме надахњивали сад
већ више од 100 година.

Рецепција Дон Кихота је велика. Постоје читаве библиотеке књига на многим светским
језицима (наравно, највише на
шпанском), које се баве
тумачењем овог романа. Како то
није предмет нашег рада,
свешћемо суд о њему само на
тврдњу да је реч о полифоничном роману, који показује реалност са различитих тачки гледишта које су испреплетене у истом временском простору. Али
не само да показује, односно
репродукује стварност, Сервантес настоји и да је замени. Зато
је, по општем суду, Дон Кихот
први модеран роман. Можда је
баш зато филм, као нови медиј,
нова или осма уметност, прихватио његов предложак и не ис-

Роман је, као што смо већ напоменули,
једна
од
најпревођенијих књига на свету.
На српски језик је, до сада, преведен три пута. Први пут је преведен на српски језик пре 120 година, 1895. године. Превео га је
Ђорђе Поповић Даничар, а
објавила Задужбина И. М. Коларца у Београду, под називом
Велеумни племић Дон Кихот од
Манче. Други пут је преведен готово 100 година касније, 1988. године. Преводилац је Душко
Вртунски (стихове је заједно са
њи м п р ев е о Бра н и м и р
10
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пушта га већ више од једног ве- компанија Гамон (Gaumont) још
ка.
1898. године, али она није сачуЕкранизација или филмска вана. Најранија сачувана
адаптација је преношење писа- екранизација Сервантесовог роног дела на филм. Ово је мана је из 1903. године. Њу је
уобичајена, најједноставнија снимила француска филмска
дефиниција
т е р м и н а команија Пате (Paté cinéma).
„екранизација“. Сама реч Лусјен Ноге (Lucien Nonguet) и
екран m (Latin spelling èkrān), по- Фернан Зека (Ferdinand Zecca) су
тиче од француског écran. На ен- режирали прву сачувану филмглеском језику је то screen (TV, ску верзију Дон Кихота (Don
monitor). Реч има више значења, Quichotte). Премијера је била у
у техничком и пренесеном смис- октобру 1903. године. Филм је
лу. Нама су овде битна два: екран снимљен у Шпанији, у локалном
је површина на коју се пројектује колориту. Краткометражни (14
(у циљу одраза светла) гледаоци- минута), неми филм. Био је ручма слика из пројектора; односно но обојен. Првобитна верзија
‒ да је екран у преносном значењу филма имала је 430 метара и 15
филм у целини, кинематограф. сцена. Због продаје у иностранству скраћен је на 255 метара и 7
Што се саме екранизације ти- сцена, што му је знатно умањило
че, она је присутна од самог по- уметничку вредност. Хосе
четка филмске историје и прак- Марија Пас Гаго (José María Paz
се. Судећи по њима, готово да не- Gago), који је изучавао овај филм,
ма значајнијег књижевног дела указао је на то „сакаћење“, али и
које није пренето на филмски на чињеницу да је филм добро
или, касније, телевизијски екран. примљен на премијери у ВаС већим или мањим успехом. Не- шингтону, 7. децембра 1903. гока дела су доживела бројне дине.2 У филмографији је овај
адаптације и екранизације. Ро- филм забележен као први велиман Дон Кихот Мигела де Сервантеса је најбољи пример.
2 José María Paz Gago, Les aventures de Don
Прву екранизацију Дон Кихота снимила је француска

Quichotte de la Manche (1902-1903), de
Ferdinand Zecca y Lucien Nonguet // Centro
Virtual Cervantes
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ки „фантастични филм“, иако је неми, црно-бели филм, непознаснимљен у бурлескном стилу.
тог редитеља) и Пародија Дон КиУследиле су нове екранизације. хота (La parodia di Don Quichotte),
У ХХ веку је било 55 екранизација такође кратки, неми, црно-бели
филм, непознатог аутора. Први
романа Дон Кихот.
је у жанру драме, а други – очиГодине 1908., шпански режи- гледно је већ у наслову, у жанру
сер Нарсисо Кујас (Narciso Cuyàs) комедије.
екранизовао је први део домана
Године 1913. у Француској је
(од XXXIII до XXXV главе), под
називом Безумно знатижељан снимљен филм Дон Кихот (Don
(El curioso impertinente). Кратак, Quichotte). Режирао га је Камил
црно-бели филм, у трајању од 12 де Морлон (Camille de Morlhon),
минута. Кујас је исте године док је главну улогу тумачио Клод
адаптирао цео роман и снимио Гари (Claude Garry). Реч је о неистоимени филм – Дон Кихот мом, црно-белом филму.
(Don Quijote, 1908). Следеће, 1909.
Амерички редитељ Едвард
године, у Француској су Дилон (Edward Dillon) снимио је
снимљене две екранизације овог филм Дон Кихот (Don Quixote,
романа: редитељ Емил Кол 1915). Главну улогу је играо Де(Émile Cohl) је снимио анимира- волф Хопер старији (DeWolf
ни филм Дон Кихот (Don Hopper Sr.). Филм траје 50 минуQuichotte), док је играни филм са та, црно-бели је и нем. У жанру
истим називом снимио чувени је драме.
филмски редитељ Жорж Мелијес
У Великој Британији је 1923.
(Georges Melies). Постоје подаци године снимљен филм Дон Кида је исте године снимљен филм хот (Don Quixote). Режисер је
Дон Кихот (Don Quixote) у Аме- Морис Елвеј (Maurice Elvey), а у
рици, али није познато ко га је главној улози Џеролд Робертшо
режирао, ни какав је његов си- (Jerrold Robertshaw). Нема
нопсис.
комедија, у трајању од 50 минуГодине 1911. у Италији су та.
снимљене две екранизације Дон
Кихота: Don Chisciotte (кратак,
12
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Дански редитељ Лау Лаурицен (Lau Lauritzen) је 1926. године снимио своју верзију Дон Кихота. Филм је црно-бели, неми, у
трајању од 179 минута. У жанру
комедије и драме. Снимљен је у
Шпанији, у Андалузији и
Севиљи, са данским глумцима и
у данској продукцији.
Године 1933. славни аустријски
филмски режисер Георг Вилхелм
Пабст (Georg Wilhelm Pabst) снимио је чак три верзије Дон Кихота: на немачком, француском и
енглеском језику. У главној улози је чувени руски оперски певач
Фјодор Шаљапин (Фëдор Шаляпин). Сачуване су две верзије
овог филма, француска и енглеска (немачка је изгубљена). Једна
од 73 а друга од 55 минута. Филм
има обележје више жанрова:
авантуристички, комедија, драма, музички, мјузикл, љубавни.
У енглеској, односно америчкој
верзији, акценат је стављен на
авантуру, што је видљиво већ у
наслову: Adventures of Don
Quixote. Колико је важна музика, сведочи чињеница да је на
плакату, испод имена редитеља
име композитора Жака Ибера
(Jacques Ibert).

Године 1934., амерички
редитељ анимираних филмова
Аб Ајверкс (Ub Iwerks) снимио је
анимирану верзију Дон Кихота
‒ Don Quixote, звучни анимирани филм, у колору, у трајању од
8,09 мин у та. Породична
комедија.
Шпански режисер Луис Аројо
(Luis Arroyo) је 1947. године снимио филм под називом Дулчинија
(Dulcinea). Филм је црно-бели,
траје 110 минута, снимљен у Ла
Манчи. Исте године је у Шпанији
снимљен и филм Дон Кихот од
Ла Манче (Don Quijote de la
Mancha). Режирао га је Рафаел
Хил (Rafael Hil), док је у улози
Дон Кихота Рафаел Ривеле
(Rafael Rivelles). Шпанска верзија
филма има 137 минута, док је у
америчкој скраћен на 107 минута. Снимљен је у аутентичном
простору. Такође у области Ла
Манче.
И следећа филмска адаптација
је снимљена у Шпанији ‒ Безумно знатижељан (El curioso
impertinente). Режирао је Флавио
Калзавара (Flavio Calzavara).
Снимљен је 1953. године. Филм
је црно-бели, траје 85 минута, у
жанру је трагедије.
13
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Године 1957., прослављени руски редитељ Григориј Козинцев
снимио је прву руску верзију Дон
Кихота. Филм траје 110 минута.
У главној улози је Николај Черкасов. Овај филм представља
прво остварење совјетске
кинематог рафије које је
направљено у боји и у widescreenu.
Заснован је на истоименој драми
Јевгенија Шварца, која је
адаптација истоименог Сервантесовог романа. Шварц је свој
сценарио прилагодио владајућој
марксистичкој идеологији
СССР-а и на тај начин поприлично одступио од књижевног предлошка. И поред тога, филм је
имао запажену међународну
дистрибуцију и углед, тако да се
сматра једним од најбољих
остварења у Козинчевој
филмографији, односно једном
од најбољих екранизација Сервантесовог романа Дон Кихот.
Доживљаји Дон Кихота
(Aventuras de Don Quijote) је
шпански филм из 1960. године.
Режирао га је Едуардо Гарсија
Марото (Eduardo García Maroto).
Филм траје 33 минута. Снимљен
је у колору, у авантуристичком
жанру.
14

У Француској је 1961. године
снимљен ТВ филм Позориште
младости: Дон Кихот (Le théâtre
de la jeunesse: Don Quichotte). Режирали су га Марсел Кравени и
Лу ј
Грос пјер
(M a r c e l
Cravenne, Louis Grospierre). У
главној улози је Мишел Ечевери
(Michel Etcheverry). У жанру је
драме и траје 1 сат и 30 минута.
Исте године је у Југославији, у
продукцији Загреб филма,
снимљен анимирани филм Дон
Кихот. Редитељ је Владо Кристл.
Филм траје 10 минута.
Уследиле су екранизације: Дон
Кихот – Don Quixote, 1962. године, у Финској. Режисер филма је
Еино Рутсало (Eino Ruutsalo);
1963. године Дулчинеја ‒ Dulcinea
(Италија, Шпанија, Немачка). Режисер филма је Вићенце Ескрива (Vicente Escrivá). Филм траје
94 минута. Овај филм је на америчком тржишту добио назив
Девојка из Ламанче (Girl from La
Mancha); 1964. године Дулчинеја
Тобоска – Dulcinea del Toboso
(Италија, Шпанија, Немачка). Режисер филма: Карло Рим (Carlo
Rim). Филм траје 98 минута;
1965. године – Дон Кихот – Don
Quichotte (Француска). Режисер
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филма је Жан-Пол Шаноа (JeanPaul Chanois); 1966. године - Дон
Кихот – Don Quijote (Италија,
Шпанија, Немачка). Режисер
филма: Карло Рим (Carlo Rim).
Филм траје 97 минута. Два филма која је снимио Карло Рим,
према листи коју је саставио Енрике Мартинез-Саланова Санчез, представљају два дела из
једне целине, односно француске
телевизијске серије која је имала
12 епизода од по 26 минута3.
Године 1967. у шпанскоита лија нско-фра нц уској
копродукцији је снимљен филм
Un diablo bajo la almohada. Режисер филма је Хозе Марија Форке
(José María Forqué). Филм траје
105 минута. Године 1968.
снимљен је анимирани филм
Дон Кихот од Ла Манче - Don
Quijote de la Mancha. Режисер
филма је Рафаел Баларин (Rafael
Ballarín). Филм траје 11 минута.
Године 1969. је у Мексику
снимљен филм Un Quijote sin
Mancha. Режисер је Мигел М.
Делгадо (Miguel M. Delgado).
Филм траје 100 минута. Исте,
3 Enrique Martínez-Salanova Sánchez: Don
Quijote de la Mancha en el cine http://uhu.
e s/c i ne .e duc ac ion /c i ne ye duc ac ion /
donquijote.htm

1969. године снимљен је Дон Кихот и Санчо Панса – Don
Chisciotte e Sancho Panza
(Италија). Режисер филма је
Ђовани Грималди (Giovanni
Grimaldi). Филм траје 105 минута. Године 1970. је снимљен анимирани, краткометражни филм
Витез Дон Кихот – Don Quijote
es armado caballero (Шпанија). Режирали су га Амаро Каретеро
(Amaro Carretero) и Вићенте Родригез (Vicente Rodríguez). Године 1971. је српски редитељ Здравко Шотра снимио ТВ филм Дон
Кихот и Санчо Панса, ослањајући
се, поред оригиналног Сервантесовог дела, на адаптацију Михаила Булгакова. Дон Кихота је тумачио Владимир Поповић, а
Санча Пансу – Предраг Лаковић.
Филм траје 120 минута. Драмског је жанра.
У америчко-италијанској
копродукцији, 1972. године је
снимљен филм Човек из Ламанче (Man of La Mancha). Редитељ
је Артур Хилер (Arthur Hiller).
Питер О’Тул (Peter O’Toole), је
тумач главне улоге. Софија Лорен (Sophia Loren) је Дулчинеја,
а Џејмс Коко (James Coco) – Санчо Панса. Филм траје 132 мину15
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та, а означен је као драма, de Dom Quixote e Sancho Panca).
фантазија и мјузикл.
Режисер је Ари Фернандез (Ary
Године 1973, у копродукцији Fernandes). Исте године је у
Шпаније и Мексика снимљен је Шпанији снимљен анимирани
филм Дон Кихот опет на путу филм Don Quijote, Sancho y
(Don Quijote cabalga de nuevo). Ре- Clavileño. Режирао га је Рафаел
жирао га је Роберто Гавалдон Гордон (Rafael Gordon). Траје 13
(Roberto Gavaldón). Траје 131 ми- минута.
нут (шпанска верзија) и 140 минута (мексичка верзија). Исте године снимљен је филм-балет Дон
Кихот - Don Quixote. Композитор је Лудвиг Минкус (Ludwig
Minkus), а режисери Роберт
Хелпман (Robert Helpmann) и Рудолф Нурејев (Rudolf Nureyev),
који играју и главне улоге у филму. Филм траје 111 минута. Исте
године је снимљен ТВ филм
Авантуре Дон Кихота ‒ The
Adventures of Don Quixote. Режирао га је Алвин Ракоф (Alvin
Rakoff). Филм траје 100 минута.

Године 1980. је у Шпанији
снимљена ТВ серија El Quijote, 39
епизода (свака од по 26 минута).
Режирао је Паломо Круз Делгадо (Palomo Cruz Delgado). Исте
године је у Јапану снимљена анимирана ТВ серија од 23 епизоде
- Zukkoke Knight (Don Quijote y los
cuentos de la mancha). Креирао је
Ноа Каваи (Noa Kawaii). Редитељ
серије је Кунихико Јујама
(Kunihiko Yuyama).

Године 1982, у Мексику,
снимљен је тридесетоминутни
филм Mi Señor Don Quijote. РеГодине 1976., у Америци је жирао га је Рафаел Коркиди
снимљен филм Љубавне аванту- (Rafael Corkidi).
ре Дон Кихота и Санча Пансе
Године 1983, у Пољској је
(The Amorous Adventures of Don снимљен анимирани филм Дон
Quixote and Sancho Panza). Режи- Кихот – Don Kichot. Режисер
рао га је Рафал Нусбаум (Raphal филма је Кшиштоф Рајнох
Nussbaum). Траје 110 минута. Го- (Krzysztof Raynoch). Филм траје
дине 1977. су у Бразилији 8 минута. Године 1984., у Америснимљени Доживљаји Дон Кихо- ци је снимљен још један балетта и Санча Пансе (As Trapalhadas ски филм ‒ Don Quixote (Kitri’s
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Wedding), a Ballet in Three Acts. Ре- Фернандом Рејом (Fernando Rey)
жисер је Брајан Ларџ (Brian у насловној улози. Трајање 310
Large). Филм траје 86 минута.
минута.
Нова ТВ серија, Don Quijote,
снимљена је у Шпанији 1985. године. Режирао је Маурицио Скапаро (Maurizio Scaparro), а траје
220 минута.

Године 1991. је у Великој
Британији снимљен филм
Monsignor Quixote. Режирао га је
Родни Барнер (Rodney Bennet).
Дон Кихота игра Алек Гинис
У Аустралији је 1987. године (Alec Guiness). Филм траје 118
снимљен ТВ филм Дон Кихот од минута.
Ламанче (Don Quixote of La
Дон Кихот Орсона Велса (Don
Mancha). Траје 55 минута.
Quijote de Orson Welles), у
У руско-грузијско-шпанској америчко-италијанско-шпанској
копродукцији, 1988. године је копродукцији. Реч је о делу које
снимљена мини-серија Живот је снимљено још 1955. године, а
Дон Кихота и Санча (Житие Дон монтирано и довршено тек некоКихота и Санчо), четири епизо- лико деценија касније (1992).
де у трајању од 268 минута (по Филм траје 111 минута.
једној, америчкој верзији), одноИсте године у Шпанији је
сно 343 минута (по шпанској снимљен ТВ филм Ретабло
верзији). Режирао је Грузијац Ре- мајстора Педра (El Retablo de
зо Шеидзе.
Maese Pedro). Реч је о филму-опеГодине 1989, у Португалији је ри, односно о луткарској опери
снимљен ТВ филм Дулчинеја Мануел де Фаље (Manuel de
(Dulcineia). Режисер је Артур Ра- Falla), коју је овај чувени композитор написао још 1923. године,
мос (Artur Ramos).
по мотивима Сервантесовог роУ Шпанији је 1991. године мана. Режисер је Лари Вајнштејн
снимљена ТВ серија Дон Кихот (Larry Weinstein). Дон Кихота је
Мигела де Сервантеса (El Quijote тумачио Ђустино Диас (Justino
de Miguel de Cervantes), у режији Díaz).
Мануела Гутјереса Арагона
(Manuel Gutiérrez Aragón), са
17
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У Аустрији је 1994. године
снимљен филм Човек из Ламанче (Der Mann von La Mancha). Режирао га је Феликс Брејсах (Felix
Breisach). Дон Кихора игра Карл
Меркац (Karl Merkac). У рускобугарској копродукцији, 1997. године је снимљен ‒ Повратак Дон
Кихота (Дон Кихот возвращается). Режисер и тумач главне
улоге је Василиј Ливанов. Исте
године је у Мађарској снимљен
Дон Кихот ‒ Don Quijote, у
режији Чабе Болока (Csaba
Bollók). Филм траје 75 минута.

анимирани филм Анимирани еп:
Дон Кихот (Animated Epics: Don
Quixote), у трајању од 30 минута.

И у првим деценијама XXI века комично-трагични лик Дон
Кихота био је инспирација
филмским редитељима и продуцентима. До сада је снимљено 16
филмова и ТВ серија.

Шпански редитељ Мануел
Гутјерес Арагон поново снима
Дон Кихота – El caballero Don
Quijote, 2002. године. Главну улогу игра Хуан Луис Гаљардо (Juan
Luis Galiardo). Филм траје 122
минута. У жанру је комедије,
драме и љубавне приче. Ове године је снимљена и документарни ТВ филм Изгубљен у ла Манчи ‒ Lost in la Mancha (Perdido en
La Mancha). Режирали су га Кејт
Фалтон (Keith Fulton) и Луис Пепе (Louis Pepe). Траје 93 минута
и бави се невољама које су пратиле снимање филма Човек који
је убио Дон Кихота, у режији
Терија Гилиама.

Чак три филма су снимљена
2000. године: амерички ТВ филм
Последњи витез, у режији Питера Јејтса (Peter Yates). Дон Кихота игра Џон Литгоу (John
Lithgow), а Боб Хоскинс (Bob
Hoskins) Санча Пансу; француски ТВ филм-опера Дон Кихот
(Don Quichotte), у режији Франсоа Русилона (François Roussillon).
Дон Кихота тумачи Семјуел Раме (Samuel Ramey); британски

Три филма су снимљена и
2003. године: канадска драма Наклон (Tilt), у режији Ленса
Певерлија (Lance Peverley). Дон
Кихота игра Џон Р. Тејлор (John
R. Taylor); француски музички
филм Дон Кихот (Don Quichotte),
опет у режији Франсое Русилона. Дон Кихота игра Жан-Мари
Дидијер (Jean-Marie Didière); и
израелски Дон Кихот у
Је руса ли му (Don Ki shot
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be’Yerushalaim), у режији Денија
Розенберга (Dani Rosenberg). Дон
Кихота игра Шмуел Волф
(Shmuel Wolf).

туре Дон Кихота - Las aventuras
de Don Quijote. Режирао га је Антонио Зурера (Antonio Zurera), а
траје 73 минута.

Године 2005, у Француској је
снимљен филм Дон Кихот или
невоље срдитог човека (Don
Quichote ou Les mésaventures d’un
homme en colère), у режији Жака
Дешампа (Jacques Deschamps).
Главну улогу игра Патрик Шесне (Patrick Chesnais). Године 2006,
у Шпанији је снимљен филм Витешка част (Honor de cavalleria),
у режији Алберта Серре (Albert
Serra). Дон Кихот игра Луис Карбо (Lluís Carbó). Исте године,
такође у шпанској продукцији,
снимљен је и филм Las locuras de
Don Quijote, у режији Pафаела
Алказара (Rafael Alcázar).

Дана 7. јануара 2015. у Америци је била премијера филма Дон
Кихот: Генијални џентлeмен из
Ла Манче (Don Quixote: The
Ingenious Gentleman of La
Mancha). Режирали су га Дејвид
Бејер (David Beier) и Дејв Дорси
(Dave Dorsey). Дон Кихота игра
Кармен Аргенцијано (Carmen
Argenziano). Снимљен је у
Калифорнији и траје 83 минута.
У жанру је авантура.

У италијанско-шпанској
копродукцији, 2007. године је
снимљен анимирани филм Дон
Кихот (Donkey Xote). Режија Хозе Позо (Jose Pozo). Траје 86 минута.
Године 2010. је у Кини
снимљен филм Tang Ji Je De, у
режији Ах Гана (Ah Gan). Кинески Дон Кихот је Тао Гуао (Tao
Guo). Исте године је у Шпанији
снимљен анимирани филм Аван-

Почетком следеће, 2016 године, очекује се премијера филма
Човек који је убио Дон Кихота
(The Man Who Killed Don Quixote).
Аутор сценарија и режисер филма је Тери Гилијам (Terry Gilliam).
Око овог филма исплело се много необичних догађаја. Постоји
верзија сценарија још из 2000. године. Становник XXI века Тоби
Гросини доспева у Шпанију XVII
века. Тамо запада у ропство. Спасава га Дон Кихот. Почињу
заједно да путују, при чему Дон
Кихот Тобија сматра за Санча
Пансу. Тоби је принуђен да прати и да се брине о Дон Кихоту.
19
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Ускоро, он треба да објасни ко је
убио Витеза тужног лица. Верзија
из 2016. је потпуно другачија: Тоби снима рекламни спот у
Шпанији, и случајно налази свој
студентски филм о Дон Кихоту.
Он се враћа у мало шпанско село да би поново осетио то време.
Рад на филму је започео 2000.
године, иако са недовољним
средствима. Потом су се појавили
проблеми око сценарија, с ауторским правима. Затим је тумач
главне улоге, Жан Рошфор (Jean
Rochefort), после неколико дана
од прве клапе, имао проблема са
здрављем и Гилијам је прекинуо
снимање филма. У мају 2006. године, решена су ауторска права
и настављено снимање. Улогу
Дон Кихота преузео је Роберт
Дувал (Robert Duvall). Буџет је
смањен за 15 милиона америчких долара и чинио је 20 милиона долара, али је пројекат ипак
обустављен.
У јануару 2008. године
пројекат је поново обновљен.
Главна улога била је поверена
Џонију Депу (Johnny Depp), кога
је убрзо заменио Јуан Мекгрегор
(Ewan McGregor). У августу 2010.
године снимање је прекинуто
20

због финансијских проблема. У
новембру 2011. најављује се почетак снимања, али до њега ипак
не долази. Тек у новембру 2014.
стижу нове информације о
припремању филма и новој подели улога: Дон Кихота игра Џон
Харт (John Hart), а Тобија Џек
О’Конел (Jack O’Connell).
Снимање је планирано за август
2015. године, а премијера филма
за мај 2016. године.
Снимљено је још шест играних филмова по делима Мигела
де Сервантеса. Пет је шпанске
продукције. Још 1914. године
снимљен је филм Циганка ‒ La
gitanilla, у режији Адрије Гуала
(Adrià Gual). Неми, црно-бели
филм. Под истим насловом, 1923.
године филм је снимљен и у
Француској. Режирао га је Андре
Игон (André Hugon). Филм је неми, црно-бели. Шпански филм
под истим насловом снимљен је
и 1940. године, у режији Фернанда Делгада (Fernando Delgado).
Филм је црно-бели и траје 86 минута. У жанру је драме. Године
1927. је снимљен филм La ilustre
fregona у режији Арманда Поуа
(Armando Pou). Неми, црно-бели
филм, у жанру комедије. Године
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1965., режисер Фернандо Гарсија
де ла Вега (Fernando García de la
Vega) је снимио два кратка играна филма по делима Сервантеса:
Опрезна стража ‒ La guarda
cuidadosa (комедија, у колору, у
трајању од 27минута) и Много ‒
Los habladores (такође у колору, у
трајању од 17 минута).

Марија Елорјета (José María
Elorrieta). Филм је на шпанском
језику, црно-бели, траје 10 минута. 1964. године снимљен је документарни филм Сервантес –
Cervantes, у режији Ј. Фернадеса
Сантоса (Jesús Fernández Santos).
Филм је биографски, у боји, траје
10 минута.

О животу и делу Мигела де
Сервантеса снимљена су још три
документарна филма. Сва три су
шпанске производње. 1934. године је снимљен документарни
филм Маршрута Дон Кихота –
La ruta de Don Quijote. Филм је
црно-бели, у трајању од 32 минута, на каталонском језику. Режирао га је Рамон Бјадиу (Ramón
Biadiú). Године 1946. снимљен је
документарни филм За земљу
Дон Кихота - Por tierras de Don
Quijote. Режирао га је Хозе

Напомена: Овај преглед је
направљен према списковима –
листама:
IMDb: Don Quixote / Дон Кихот a list by a_deba
http://w w w.imdb.com/list/
ls074302084?ref_=tt_ris_2
Don Quijote de la Mancha en el
cine http://www.uhu.es/cine.
educ at ion /7ci neyeduc acion /
donquijote.htm
Као и бројним друфим
сајтовима Internet Movie Database

Don Quixote: From comic to the tragic knight
(All adaptations of the novel by Cervantes)
Summary: Don Quixote is the hero of the novel by Miguel de Cervantes,
also the hero of more than 70 films and TV series. As a literary template,
published 400 years ago, gained immense popularity since its first release,
so are his adaptations in XX century, not only numerous, but also
symptomatic. The novel is well known, a parody of all genres. A film, which
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was an inspiration, filmed as an adventurous, romantic, comedy such as
musicals, ballet, even as tragedies. Chivalry Don Quixote is undoubtedly
grateful topic today, at the beginning of the XXI century has recorded a
dozen films that testify about the eternal actuality of this hero and his
literary template.
Key words: Don Quixote, Cervantes, film, film adaptation, XX the XXI
century.
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ЛУКА КЕЦМАН

КО ЈЕ У КОГА ЗАГЛЕДАН?
(Ревизор-сумњиво лице)
Апстракт: У Српској историји и теорији књижевности Николај
Васиљевић Гогољ је означен посебном крилатицом: Сви смо ми изашли испод Гогољевог шињела. Његов утицај на наше књижевне, али
не само књижевне, ствараоце и мислиоце с краја 19. и почетком 20.
века је више него очигледан. Много је доказа за такву тврдњу, али
се исто тако у нас , те тврдње ретко када подвргну критичкој анализи. У овом раду је направљена упоредна анализа Гогољевог Ревизора и Нушићевог Сумњивог лица. Колико је Нушић заправо био загледан у Ревизора, како сам то тврди, а колико су то два аутохтона
дела?
Упоређивати Ревизора и
Сумњиво лице и доказивати
утицај Гогоља на Нушића, рекли
би неки, залудан је посао. Толико је књига, студија, текстова и
расправа написано на ту тему да

сваки нови текст, неизоставно
мора поновити све већ написано
и доказано. Тачно је да се Нушић
угледао на Гогоља и да је
Сумњиво лице, како каже сам
Нушић, гогољијада у два чина.
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Како и не би када је Гогољ био
омиљена лектира напредној омладини у 19. и почетком 20. века
у Русији и Србији. Превођен и
постављан на сцену био је свеприсутан. Хваљен и оспораван,
Гогољ утиче не само на Нушића
него и на Милована Глишића и
Косту Трифковића. Коначно,
Гогољева дела утичу и на нови
правац у српској литератури –
реализам.

своје откриће објави... рекао је
Нушић присутнима и као да је
тиме желео да одбрани своје дело или га заштити Гогољевим
именом. Шта је то дакле Нушић
желео да нам каже? Колико је у
ствари присутан Гогољ у
Сумњивом лицу?
Теме, врло сличне. Готово да
се подударају.

Идеје идентичне. Приказати
власт и инструмент те власти,
Ипак, моје упоређивање бирократију.
Гогоља и Нушића навело ме је да
Два основна елемента за драпоставим следећа питања; шта је
то што је исто а шта различито у му су идентична, а остало? О тоова два сјајна драмска текста? Ко ме и те како може да се разговаје у кога загледан? Након ра. Различитост је присутна иадетаљног упоређивања, чини ми ко на први поглед не изгледа тасе да је далеко више различитог, ко. Зато ћу кренути редом.
и то је главни мотив зашто пиРАДЊА обеју комедија одвија
шем овај рад.
се на два места. У Ревизору, у доПозната је прича о настанку, му градоначелника и у варошкој
историјату Сумњивог лица. Ту кафани. У Сумњивом лицу, у стапричу је испричао сам Нушић у ну среског капетана и писарској
предговору пред београдску соби у срезу, који су физички попремијеру (1923.), у којој Нушић везани једним вратима. Та битсаопштава чудну бајку везану за на разлика је заиста битна. Овим
историјат самог дела и признаје поступком Нушић јасно ставља
да је дело настало под директним до знања да границе нема.
у тицајем
Го г ољ а .
О в у Јеротије Пантић као да нам саконстатацију ваљало ми је учи- општава, власт то сам ја, држава
нити пре но што је критика као то сам ја и у просторном смислу.
24

КО ЈЕ У КОГА ЗАГЛЕДАН

Поистовећивање простора и
државе је више него очигледна.
Осим тога Нушић и у практичном смислу тиме постиже на динамици. Промена сцена је далеко бржа.
ЗАПЛЕТИ су иницирани
сличним средствима. У Ревизору писмом градоначелнику да је
ревизор кренуо из Петрограда, у
Сумњивом лицу шифрованим
телеграмом у којем пише да се на
територији тог среза крије опасно сумњиво лице. Дакле, писмо
и телеграм покрећу до тада учмале средине и стварају нове
ситуације, које су различите.У
Ревизору је доминантан страх од
разоткривања њихових марифетлука, небриге, јавашлука, лоповлука, узимања мита и др. Тај
страх чини да сви бивају слепи
код очију и упадају у замку коју
су сами поставили. У Сумњивом
л и ц у телег ра м бу д и у
појединцима (пре свих Јеротију
и Вићи) похлепу, подмитљивост,
оговарање, кукавичлук који ће
разоткрити право лице представника власти. Једино Јеротије
и Вића виде директну корист од
хватања сумњивог лица. У Ревизору сви траже могућност да се

окористе од подмићивања, тј.
неделовања ревизора. У њему је
за плет пра волинијски у
Сумњивом лицу је испрекидан,
намерно ретардиран, управо када се очекује његов врхунац.
Смишљено Нушић то чини. На
почетку другог чина Нушић нам
даје праву слику функционисања
власти.
РАСПЛЕТ је различит. Једина
сличност је у маштању главних
јунака о генералском чину, односно класи. Нушић је ту
доследнији. Јеротије свој сан саопштава на самом почетку
комедије, док градоначелник
почиње да сања тек на крају
комедије.
Број ликова у Сумњивом лицу дупло је мањи него у Ревизору. Сви се разликују осим главних носилаца радње; градоначелник, жена и кћерка у Ревизору и срески капетан, жена и
кћерка у Сумњивом лицу. Додуше и ту је неопходна мала
корекција. Једино су градоначелник и срески капетан у основи
слични ликови. Ана Андрејевна
и Марија Антонова су доконе и
беспослене,
ок у пира не
иск љу чиво интрига ма и
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љубавним згодама и надасве ривалке у кључним моментима односа са Хљестаковим. Њих две
активно учествују у покретању
радње, из личне користи пре свега.
Анђа и Марица свакако то нису. Нушић је створио маску
патријархалне оданости у лику
Анђе, покушавајући тако да
успостави извесну моралну равнотежу. Анђа и Марица су типичан пример мајке и кћерке које
и м ај у п ри р од а н од но с
неразумевања. Такав однос и
рађа праву малу побуну код Марице, која у одређеним моментима представља реметилачки фактор у развијању радње комада. Та
побуна доводи и до препознавања
забуне у личности. Када већ говорим о ова два пара ликова, морам констатовати и то да у Ревизору не постоји ни један тзв. позитивни јунак, док се у Сумњивом
лицу то може рећи за Анђу, Марицу и Ђоку. На тај начин Нушић
је успео да мало обоји светлијим
тоновима своје ликове, док је код
Гогоља присутна само црна боја.
То црнило заиста доминира Ревизором. Као да сви ликови
свирају на једној жици и то један
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тон. Њихова историја је идентична и ми је сазнајемо кроз причу коју причају једни о другима.
И само то. Јунаци Ревизора се не
виде на делу ( осим у сцени
подмићивања Хљестакова, али
то је већ последица ). Дакле,
Гогољ декларативно казује о
њиховим греховима и једино
преостаје да му се верује, што се
и чини, зато што јунаци Ревизора ту причу потврђују својим
страхом од евентуалне казне коју
су заслужили. Ускраћена је
могућност да се види како функц ион и ш у
п р е д с т а вн и ц и
бирократије у конкретним
с и т у а ц и ја ма . Ну ш и ћ у
Сумњивом лицу управо то чини.
Почетак другог чина је конкретан приказ како то бирократија
и власт функционишу на делу.
Управо када је заплет доведен до
врхунца, Нушић ретардира основну радњу, потрага за
сумњивим лицем, и новом
експозицијом у ствари говори о
правим сумњивим лицима. Уместо да се деси очекивано дешава
се неочекивано што драмском
делу даје живост и вешто
стварање ‘правог главног јунака’.
Зна се да добро скројена комедија
управо обилује таквим неочеки-
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ваностима. И не само то. Ликови из Сумњивог лица постају
живи, људи од крви и меса, са
свим својим манама и врлинама
разоткривајући се до потпуне
приватности. Њихова историја
се дешава.
За своју причу о власти и новцу Гогољу је било потребно да
створи 25 ликова. Нушићу дупло мање, дванаест. Оно што
Гогољ експлиците разлаже,
Нушић вешто сабија ( Бопчински-Добчински – Алекса Жуњић,
Градоначелник, Иван Кузмич
Шпекин – Јеротије Пантић,
полицајци Свистунов, Пуговицин, Ђержимода – Јоса пандур
итд...) Гогољ спомиње полицајца
Прохорова који је пијан и
неупотребљив за акцију, Нушић
од тог порока, који је тако
својствен и нашем народу, ствара сјајан лик Жике писара. Лик
толико захвалан за глумачке бравуре.
Нушић успева да своју радњу
Сумњивог лица одржи у
затвореној целини, да одслика
средину затворену у себе. Дакле,
успоставља принцип четвртог
зида. Гогољу то не полази за руком. Јунаци Ревизора често по-

сежу за говором ‘у страну’ или
‘за себе’. Такав говор, зна се,
намењен је публици и има за циљ
да појасни, објасни или створи
комични ефекат. На тај начин
Гогољеви јунаци често прелазе
рампу, понекад и успоравају
радњу, да би све то кулминирало начелниковим директним
обраћањем публици у осмој сцени петог чина.
Писма и телеграми су средства која су идентична и у једном
и у другом делу. У оба случаја
њима се стимулише комична
радња. Код Гогоља на самом почетку и на крају, приликом
разоткривања лажног ревизора.
Колико је прво писмо било делотворно, узбуркало је и покренуло читаву радњу, толико је
дру го са мо у фу нкцији
разоткривања, без завршног акцента. Помало наивно делује
читање писма Хљестакова
упућеног свом пријатељу Ивану
Кузмичу Трјапичкину. Ево зашто. Писмо доноси Иван Кузмич
Шпекин, поштар, за којег се зна
да пати од отварања и читања
туђих писама. Присутнима саопштава да... чиновник за кога смо
држали да је ревизор, није био
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ревизор. Ту констатацију је могао сазнати једино ако је прочитао писмо, а прочитао га је што
сам и потврђује. Како је онда
могуће да није обратио пажњу на
реченице које описују њега и то
одмах после описа Начелника,
већ то чита наглас пред присутнима, о којима је такође написана по која реченица? Такав човек
би засигурно застао на таквом
месту и регистровао коментар о
њему, изоставио га приликом
читања или пак учинио нешто
друго. Гогољу је вероватно такав
поступак био потребан како би
иницирао читање писма, од руке до руке, и на тај начин активирао све присутне ликове на
сцени.

којег се сазнаје природа њиховог
односа, Јеротијева слабост да отвара туђа писма, његова прошлост и индиректно увођење
Ђоке у заплет комедије.
Телеграм први који доноси
Вића, погрешно дешифрован,
који има комични ефекат, али
прилика је то да се упозна Вића
и његова прошлост као и допуна
Јеротијеве историје.

Друго писмо, заправо део писма којег Марица чита мајци,
прескачући поједине делове ( не
случајно, то ће се касније открити ) у којем позива Ђоку да дође
из Прокупља и одседне у хотелу,
нигде не излази и чека њена даља
упутства. Дакле, писмо које је само повод да се упознамо са МаКод Нушића употреба писама ри чином од л у чнош ћу и
и телеграма је далеко тачнија и спремношћу на побуну ако до ње
доследнија. Он се овим средстви- треба да дође.
ма веома вешто поиграва и актиТелеграм први правилно девира их на тачним и неопходним
местима која му служе да убрза шифрован из којег се сазнаје да се
радњу или створи комични ефе- у њиховом срезу налази сумњиво
кат. У два ефектна чина, Нушић лице са антидинастичким списичак једанаест пута посеже за ма и да је то млад човек. Тек сада
овим средствима. Ево њиховог се заправо покреће основна радња
комада; потрага за сумњивим лиредоследа уз кратак коментар.
цем. Али не само радња већ и
Прво писмо је Ђокино из жеља; сан о класи и напредовању
Прокупља упућено Марици из Јеротијевом и Вићином решавању
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брачног питања. Интересантан је
монолог Јеротијев након договора са Вићом. Ту Нушић комбинује
текст из погрешно дешифроване
варијанте и ове друге тачно дешифроване да би одсликао сан о
класи.

улазак. Зашто? Зато што је његов
улазак и те како важан, јер управо он доноси вест о томе да је
сумњиво лице ту у хотелу.

Телеграм први који се поново
чита пред целим саставом чиновника, као повод да се упознају
остали ликови, њихова историја
и карактери. Подела задатака и
улазак Алексин са визит картом.
Доноси је опет Јоса пандур и из
ње се сазнаје готово све што треба да се сазна о једном лику:
Алекса Жуњић – срески шпијун.
Овај детаљ Нушић веома вешто
користи дајући му двоструку
улогу. Као прво, ствара комични
ефекат, ко још јавно каже да је
шпијун, и друго на тај начин сву
пажњу концентрише на његов

Телеграм други којег диктира
Јеротије Жики да га заведе, с намером да га пошаље министру у
Београд. Овај телеграм је битан
зато што се сазнаје његов садржај
који неће одговарати садржају
практично

Телеграм први, то јест део телеграма се поново чита ( Таса га
чита) у функцији потврде да је то
Треће писмо или тачније управо та особа која се тражи.
цедуљица коју доноси Јоса панТу је и крај првог чина. Као
дур ( први пут се појављује са што се види из наведеног, Нушић
врло конкретним задатком) Ма- кроз читав први чин осам пута
рици у којем пише да је Ђока сти- посеже за средствима која му и те
гао у хотел и да чека даља упут- како покрећу радњу и уз њихову
ства. Ником се није представио помоћ казује битне податке.
па ни газди хотела. Ово писмо
кратког садржаја доноси веома
битне податке за даљи ток радње.
Други чин.

Телеграма трећег који је заправо шифрован послат за Београд у којем Јеротије износи апсолутно лажан ток догађаја приликом хапшења сумњивог лица
и његовог учешћа у свему томе.
Друго писмо пронађено у ‘антидинастичким списима’ код
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Ђоке је у ствари Маричино писмо недочитано мајци. Ту се круг
затвара. Оно што се ‘није тицало’ Анђе сада се и те како тиче
Јеротија и Виће. Марица у писму
врло сликовито даје опис свога
оца и с реског пис ара ,
извргавајући их руглу и смеху
пред присутнима. Писмо врло
ефектно представља увод у чин
препознавања забуне у личности
и ставља тачку на истрагу о
сумњивом лицу.
Ако се овим средствима додају
и она типа читања рецепата, списка за прање веша, читање песме; онда се с правом може
закључити да је Нушић прави
мајстор у коришћењу ових помагала у грађењу комедије.

и бирократије. Обе слике су сурово истините. И једној и другој
су пуно замерали да су одвећ
црне. Ипак, Нушићева слика је
прошарана и понеком ведром
бојом. Она нема намеру да суди.
Гогољева то чини. Прави ревизор је ипак стигао, вероватно и
казна за оне који су је заслужили. Нушићева сумњива лица
настављају свој живот. Као коров
који ће поново изникнути ако
није у корену сасечен. Управо тако се и помаља глава газда Миладина иза једног рафа у
последњој сцени Сумњивог лица. Није ли Нушић био
далековидији? Знао је Нушић, а
и данас се зна, да перпетум мобиле власти нико не сасече.

На крају још једно мало
запажање. Приликом посете Москви и Универзитету театраљне
уметности Гитис, у децембру
2014. године, поставио сам уваженом проф. Владимиру Андрејеву
питање: како ви играте Нушића?
Одговорио је: са задовољством и
радошћу! Поредите ли га са
Гогољом и његовим Ревизором,
било је друго питање. Одговорио
Навео сам већ да и Ревизор и је, зачуђено и кратко, не!
Сумњиво лице дају слику власти
Интересантно би било да на
овом месту скренем пажњу на
једну ситницу. Ова средства (
писма, телеграми, цедуљице, визит карте ) су неизоставни и почесто основни елеменат за
грађење водвиља. Нушић их
обилато користи али не
дозвољава да потпуно скрене у
водвиљски жанр.
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Интертекстуалност у драмама Александра
Поповића
20 година од смрти Александра Поповића (1929‒1996)
Теоријска полазишта
Термин интертекстуалност
датира из године 1968. када га је
у в ела Ју л и ја Крис тев а ,
ослањајући се на Бахтинову
концепцију
„ р е ч и“
у
књижевности, у складу с којом
она више није била мртва тачка
у простору смисла, већ се показивала као „преклапање текстуалних површина“ и која је
обелодањивала своју дијалошку
структуру” (Бужињска, Марковски 2009: 363). Истраживање

Јулије Кристеве било је усмерено
на текст – процес, не на анализу
дело – објект, дакле на праксу
којом књижевни текст производи смисао (Бужињска, Марковски 2009), чиме се прати процес
рађања
смисла
пу тем
додиривања различитих значења
и трaдиција. 	Интертекстуалност се, као (превасходно) литерарна пракса разматрала још од
антике. Од (меланхоличне) свести о проблему иновативности с
обзиром на постојеће књижевно
наслеђе, која је најизразитије
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оличена у Ековој идеји вавилонске библиотеке и Бартовој
концепцији књижевности
исцрпљивања, до позитивне
фасцина ције литерарним
дијалогом који је „најбољи акт
евокације,
засићене
реминисценције, а не само стваралаштво (Јуван 2013: 14-15).
Ипак је Јулија Кристева „с појмом
интертекстуалности увела нову,
динамичну, трансформативну,
друштвеноисторијску и релациону теорију о упису субјект у
језик и језика у субјект“ (Јуван
2013: 47).
У Генетичким видовима (интер)литерарности, Гвозден
Ерор (2002) даје студиозни преглед генезе појма. Уз Јулију Кристеву, која је појам интертекстуалности уобличила, издвајају се
два аутора који су се релевантно
бавили проблемом односа текстова и „текстова”. То су Мишел
Рифатер и Жерар Женет. Сматрамо да Рифатерова разрада
појма заслужује пажњу, посебно
његова фактичка усредсређеност
на аутора, чији је увид у односе
текстова, другачији, повољнији
него читаочев. „Michael Riffattere
se najviše oseæao pobuðenim da
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jasno povuèe liniju razgranièenja
izmeðu svog shvatanja interteksta
i tradicionalnog iznalaženja uticaja
i izvora. Za ovo je svakako bilo
dosta razloga jer je Riffaterrеov
koncept, premda deklarisan kao
orijentisan na èitaoca, ipak
posledièno, preko postuliranja
prioriteta zadatih u tekstu,
umnogome de facto orijentisan na
autora.” (Eror 2002: 260) Свесни
смо да се овако делом ограђујемо
од радикалног деконструктивизма који проблематизује границу,
па и границу текста, но верујемо
да је управо овакво полазиште у
функцији разумевања неких од
специфичности текстуалног феномена којим се бавимо у драмама Александра Поповића. Према
Ерору, Рифатер оперише
појмовима текста, интертекста1
и интерпретанта, активирајући
тако Фрегеов семиотички троугао да би приказао њихове односе. Интертекстуалност, „модалитет перцепције, одгонетање текста што га врши читалац на тај
начин што идентификује структуре којима текст дугује своја
1 „’Intertekst u pravom smislu je korpus
tekstova koje čitalac može osnovano
povezati sa tekstom pred svojim očima, to
jest, to su tekstovi na koje se podsetio preko
onoga što čita.’“ (Eror 2002: 249)
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својства уметничког дела“ (Eror
2002: 248) функционише, по Рифатеру само ако је тумачење
текста у светлу интертекста
функција интерпретанта. По
овом гледишту, интертекст претходи тексту, а интерпретанта чине облици „језичких или граматичких позајмица, односно цитата (комбинација ова два типа
позајмица) или алузија, који као
да су аномалије у односу на
објекат, то јест интертекст, а читаоцу који дешифрује текст
исказаће се као agrammaticalités,
које ће се разјаснити тек кад им
се изнађе изворни контекст“
(Ерор 2002: 246). Уводећи у расправу о интертексту појам силепсе, „Riffaterre јe ovde želeo
usredsrediti
na
oblik
intertekstualnosti koji primorava
èitaoca da tumaèi tekst u funkciji
interteksta koji je s njim nezdruživ
– a reè koja inicijalno pretpostavlja
takav intertekst èini poseban sluèaj
silepse.“ (Eror 2002: 247)
Лубомир Долежал скреће
па жњу да с у радикалне
дефиниције интертекста (Кристева и Барт), усредсређујући се
на „увођење постојеће текстуалне грађе у текстове-сукцесоре“

(Долежал 2008: 206), пренебрегнуле феномен преобликовања и
интеграције у нови текстуални
тоталитет. „Апсолутна интертекстуалност поништава не само
оригиналност већ и историчност
књижевних
текстова,
претварајући их у пуко таласање
некаквог анонимног интертекстуалног тока” (Долежал 2008:
207).2 Он се опредељује за Рифатеров модел, који је „аналитичка
процедура ’за постизање већег
степена
сиг у рности
у
интерпретацији’“ (Долежал 2008:
207). Осим експлицитне (превасходно цитата), изазов књижевној
интерпретацији је и имплицитна интертекстуалност (семантички трагови скривених интертекстова). Ова друга маркирана
је алузијама и значење текста може се са гледати и без
идентификације интертекста.
Долежал даље наводи да је интертекстуалност разматрана као
својство текстуре (њено значење
је у речима, фразама, цитатима,
општим местима и сл.), али сугерише прикључивање и увида у
интертекстуалност на нивоу
2 За овакву критичко схватање
апсолутне интертекстуалности
залаже се и Џонатан Калер.
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фикционалних светова, који су
„објекти активног, еволуирајућег
и рециклирајућег културног
памћења“ (Долежал 2008: 208) и
независни од текстуре. Његов
појам књижевне трансдукције
који „представља књижевну
комуникацију као својеврсну
интеракцију; аутор чином
писања производи текст и конструише фикционални свет, а
читалац чином читања обрађује
текст и реконструише фикцинални свет“ (Долежал 2008: 2010),
и аутора и читаоца уводи у процес комуникације. Прераде класичних текстова у постмодернизму „сучељавају се са канонским протосветом тако што конструишу нови, алтернативни
фикционални свет“ (Долежал
2008: 2013). Постмодерно
рециклирање прошлости мотивисано је политичким факторима (политика пола, расе, класе,
етноса, сексуалне оријентације)
и манифестује се на три начина:
1. Испитивањем топике канонског света, који је паралелан
свету-сукцесору, његовим
смештањем у нови политички
и културни контекст;
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2. Смештањем протосвета у нови ко-текст (мењањем тако
његове првобитне структуре),
чиме се они доводе у однос
комплементарности;
3. Најрадикалније прераде конструишу суштински другачију
верзију протосвета, стварајући
полемичке антисветове, који
подривају или негирају легитимност канонског протосвета (Долежал 2008).
Интертекстуалност у
контексту Поповићеве
драматургије
У смислу испитивања појаве
интертекст уа лности
у
Поповићевом делу и то оног
њеног аспекта који се бави разлозима за такав књижевни поступак, верујемо да је сврсисходно поменути Брехтов концепт
епског
позоришта.
У
и н те рп р е т а ц и ји Ва л те ра
Бенјамина: „Епско позориште
треба да ’лиши позорницу њене
материјалне сензације’. Зато ће
му нека стара фабула често више
користити од нове. Брехт је себи
поставио питање не би ли
догађаји које представља епско
позориште морали већ бити по-

ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ У ДРАМАМА АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА

знати. Ово позориште односило
би се према фабули као
балетмајстор према ученици;
његова прва дужност је да јој до
крајњих могућности разлабави
зглобове. [...] Ако позориште треба да трага за познатим
догађајима, ’онда би за први мах
историјски били најподеснији’.
Њихово епско уобличавање,
кроз глуму, плакате и натписе,
иде за тим да из њих изагна карактер сензације“ (Бенјамин
1974: 300).

времена изневерила темељне
етичке постулате, промовишући
с т а н д арде поже љног и
непожељног, табуизирајући
непожељне теме и појаве, једном
речју, да је напустила идеале које
је сама промовисала.
Типологија
интертекстуалних пракси

Примери интертекстуалности
у Поповићевом делу које можемо тумачити на овај начин су
бројни. Покушаћемо да успостаПишући у друштву које је вимо извесну типологију и тако
значајно
у о к в и р е н о их прикажемо3.
догматичношћу идеолошког
Вероватно је најлакше уочити
мишљења, могуће је претпостаона места која експлицитном
вити да Поповић „разлабављује
интертекстуалношћу упућују на
зглобове“ те догматичности, чиме постаје радикално револуци- 3 Овом приликом не узимамо у
оне облике имплицитне инонаран. Но тај је статус истовре- разматрање
тертекстуалности о којима се, речено демено вишезначан, ако су цитати конструктивистичким речником, сведои спона с прошлошћу и комен- чи метатекстуалним путем. То су
случајеви када се политичко (неки контар на појаве које на различите кретни феномен из актуелне политичке
начине одступају од дискурзив- праксе) препознаје у сфери рецепције,
за то није могуће наћи стабилну
ног мејнстрима. Другим речима, иако
потврду у тексту. Такав пример јесте драПоповић је трансдукцијом, ма Друга врата лево, која је, и према пишувођењем у бесконачни ланац чевом сведочењу, инспирисана студентском побуном 1968. Слично је и са драпреношења, најизразитије иста- мом Капе доле, која је, према неким усмекао политичку субверзивност ним сведочењима, а касније и пишчевим
интервјуима, инспирисана брачним пасопственог дела, јер је показао да ром Броз. Наслов је наиме разлаган на
је владајућа идеологија његовог слогове (ка-пе), што је сугерисало
скраћеницу за комунистичку партију.
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голооточки интертекст4. У првом
Тематском кругу тортуре, вепримеру, писац актуелизује фра- роватно, припада и назив Другог
зу која је била препознатљива свлака (другог чина): Глува соба
шифра:
– вечни мрак, из драме Ружичњак,
из које су и претходни цитати.
„ОМИЉ: А у двадесет и петој
је већ био сед као овца, сад
сам се и ја опоменуо тог феномена.
МЕРИМА: Одседео је на Голом отоку.“ (Поповић 2003:
95),

док други пример указује на
кошмар који сања јунак:
„КОНСТАНТИН: (Наједном
скочи са столице из сна на ноге и дрекне.): За кога. (Опет се
руши, па стане да пузи ка
рибњаку. Одлазећи.): Удри,
банду, удри, банду“ (Поповић
2003: 294).

Речи које користи су пароле
које су извикиване током тортура, спровођених у логору на Голом отоку, најчешће у језивом
перформансу познатом под називима шиба или топли зец5.
4 Пишчева биографија, у којој је и податак да је пет година провео у логору на
Голом отоку, чини голооточке алузије
„видљивијим“ од осталих.
5 О овоме и другом писао је Драгослав
Михајловић у Краткој историји
сатирања. Мотив шибе или топлог зеца
налази се и у Сеобама Милоша
Црњанског.
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Политика као интертекст
присутна је у свакој Поповићевој
драми. У Мртвој тачки завршна
ситуација доведен је до равни
инвективе6:
6 Драма Мртва тачка своју паизведбу
имала је у Приштини 1992., а то су године када је београдско Ушће било поприште два политичка митинга:
„Park Ušće obeležila su i dva politička
mitinga. Prvi je bio 19. novembra 1988.
godine, kad je Slobodan Milošević bio u jeku
svoje moći, pa je ’Mitingom bratstva i
jedinstva’ u ovom parku hteo to i da potvrdi.
Ovaj miting je, na neki način, bio kruna u
seriji skupova na kojima se ulicama Srbije
te godine klicalo novom vođi i pevalo: ’Sad
se narod uveliko pita, ko će nama da zameni
Tita. Sad se znade ko je drugi Tito, Slobodan
je ime plemenito.’. Milošević je obraćajući
se građanima koji su iz svih krajeva Srbije
dovezeni fabričkim autobusima rekao :
’Bitku za Kosovo mi ćemo dobiti, bez obzira
na prepreke koje nam se postavljaju u zemlji
i van nje’. Slobodan Milošević, tada
predsednik Predsedništva Centralnog
komiteta Saveza komunista Srbije, mitingom
je pokazao prvrženost Kosmetu. Prema
izveštaju državnih televizija, na mitingu se
okupilo oko milion ljudi, dok je prema
podacima ostalih medija nekoliko stotina
hiljada.
Nakon skoro tri godine, park Ušće bilo je
svedok potpuno drugačijeg mitinga. U
organizaciji SPS u parku Ušće 11. marta
1991. godine održan je kontramiting ’Za
odbranu Republike, za ustavnost, slobodu i
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„ФРАНЦИКА: ...А у главу буба патриотска. Разумем. Нек
остану ту неколико деценија
док се не укрте. Никнуће тамо где није сејано. На Ушћу...”
(Поповић 2003: 796)
ФРАНЦИКА: (У одласку.)
Можда кроз неколико
деценија на Ушћу. (Одлази.
Остаје само скрушена и
збуњена Меланија.) Укључите
гласноговорнике. (Грми Титов говор и одобравање.
Мрак. То и у мраку потраје.)
(Поповић 2003: 798)

Следећем типу припадају
примери, где је интертекст
књижевно дело или фразема изведена из њега. У већ поменутом
Ружичњаку, Војвода Миленко
има реплику која гласи: „Све
комплетно што следује за чардак
demokratiju.’ Miting na Ušću održavao se
u isto vreme kad i veliki protest studenata
na Terazijama, uz kozaračko kolo i povike
’Slobo, slobodo’, ’Ubice, fašisti’, ’Ne damo
Kosovo’, ’Ustaše, ustaše’, ’Sudite Vuku’. Na
mitingu su govorili Dušan Matković, Petar
Škundrić, akademik Mihajlo Marković,
Živorad Igić i Radoman Božović. Matković
je rekao da su studenti na Terazijama
huligani i pozvao prisutne da krenu sa Ušća
i obračunaju se sa njima. Prema izveštaju
TV Beograd i Politike na Ušću je bilo 150.
000 ljudi, nezavisni mediji su govorili o
tridesetak hiljada.“ Два митинга на
У ш ћ у : h t t p : // w w w . b l i c . r s / Ve s t i /
Beograd/107325/Od-politickog-simbola-dopozornice-za-zvezde/print.

ни на небу, ни на земљи“
(Поповић 2003: 257). У драми
Пут за Лешће налазимо два
случаја интертекстуалности која
конотирају књижевност. У
једном дугачком монологу Ас изговара:„ ... Јер, случајно сам се затекао на гробљу кад су га прекопавали. Све су кости мрке. Те рекох тад: ’Живот своју тајну чини
недокучивом’“ (Поповић 2003:
271), што призива сцену с
Јориковом лобањом из Шекспирове драме Хамлет. У другом
примеру помиње се филозофска
књига индијске традиције:
„ПСИХОДЕЛИК: Не дајте се збунити фазонима пресликаним из
Кама сутра“ (Поповић 2003:
677), што је истовремено и пример хипертекстуалности, јер
пародијом ову књигу дерогира,
укидајући хијерархизацију бинома у метност – шу ндлитература. Посебно је занимљив
случај Мрешћења шарана:
„МИЦА: Гурни прст! То помаже!
БОРКО: Аух, аух! Бљутаво ми
је! Гади ми се!
МИЦА: Док се исповраћаш,
одмах ће ти лакнути.
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БОРКО: (ослобађа се Мицине помоћи, сав блажен): Добро је. Лакше ми је. Хоћу да
седнем. Сад се тако лепо
осећам. Усрао сам се!”
(Поповић 2001: 860)

Поређењем с одломком из Сенекине сатире Претворба божанског Клаудија у тикву, видећемо
да је реч о стабилној
интертекстуалној релацији:
„Издахнуо је [Клаудије] док
је слушао комедијаше, па ти
може бити јасно да их се не
бојим без разлога. Посљедње
његове ријечи које су смртници чули, пошто је испустио
мало снажнији звук на онај
дио којим је лакше говорио,
биле су ове: ’Јао мени, мислим
да сам се усрао!“ (Сенека 1986:
35)

Да повезивање Поповићевих
драма с Менипском сатиром није
случајност видело се већ у раним
драмама. Верујемо зато да је
могуће поредити, и у контексту
интертекстуалности, драмску
форму коју ствара Александар
Поповић са обликом Менипске
сатире7.
7 Расправљајући о термину Менипаска
сатира, Џоел Рилиан пише: ”Menippean
satire is not anancient generic term. The only
formal definition of satire preserved from
antiquity, that of the fourth-century A.D.
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Хипертекстуалност
У драмама у које смо имали
увид, дијапазон интертекстуалних стратегија толики је да практично не постоји ниједна дискурзивна раван културе с којом
Поповићев рукопис не кореспондира. То производи, као што је
раније већ речено, преобиље, како семантичко, тако и семиолошко. За потребе нашег разматрања,
из мреже појмова којима се
опсервирају међутекстуалне
стратегије, издвојићемо и Женетов појам хипертекстуалности.
„Женету дакле, односи хипертекста или горњег текста са хипотекстом или доњим текстом,
нису односи коментара са коментарисаним текстом, него су односи хипертекста са хипотекстом видови хипертекстуалности: пародија, травестија, аутоgrammarian Diomedes, speaks only of
morally corrective poems (citing Lucilius
and Horace) and an earlier satire consisting
of poems in different meters (citing
Pacuvious and Ennius). [...] Menippean
satire is not used as a generic term until
1581, when Justus Lipsius writes his Satyra
Menippea. [...] The volubility of the name is
thus not merely a modern phenomenon
(Frye`s anatomy, Bakhtin`s menippea); and
Gellius reports that even Varro`s works were
occasially known under the nameof Cynic
satires.“ (Relihan 1993: 12)
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пастиш (l`autopastiche), пастиш
(l` pastiche). Хипертекстуалност
није нужно повлашћена форма
транстекстуалности, али то би
могла би т и у с м ис л у
деонтологизације књижевне
праксе означавања.“ (Ботић 2002:
62-63) Овако описану, хипертекстуалност налазимо у драми Свети ђаво Распућин, уколико је
упоредимо с чувеном представом Ервина Пискатора 8
„Распућин, Романови, рат и људи
који су устали против њих”
(Rasputin, the Romanoffs, the War,
anд the People Who Rose Up Against
Them) из 1925. године. Код Пискатора, који је за потребе своје
представе адаптирао драму
Алексеја Толстоја, акценат је био
на студији политичких маневара у освајању личне моћи, кроз
портрете индивидуа и њихових
судбина, правећи од представе
оно што би чинила социолошка
студија (тематизацијом капитализма и класне борбе, пре свега)9.
И у Поповићевом тексту могуће
је препознати пост у па к
8 Редитељ Ервин Пискатор је, уз Брехта,
један од великана политичког позоришта.
9 http://www.jstor.org: The Drama Reviw:
TDR, Vol.22 No. 4 Dec.1978. Piscator`s
Rasputin, by Christopher Innes.

преиспитивања политичких маневара дискурса моћи, но
следећи сопствену поетику, он
ликове не портретише, него се
ослања на фарсичну типизацију.
На тај начин проблематизује догматичност идеолошког дискурса (мали човек Распућин доведен
је у контакт с великим светом руског двора, међутим улоге,
функције актера манипулације,
биће побркане), али, такође, пародира интертекст, Пискаторову представу. Код Поповића више нема стабилних идеолошких
парадигми, те разлику између великих и малих људи није могуће
дефинисати као коначни суд.
Оно што остаје јесте својеврсна
морализаторска порука, текстуално постављена на крају драме.
Наиме, царици Александри, која
је и у историји остала упамћена
као Распућинов приврженик,
писац додељује речи којима она,
свакако у једном мелодраматс ко м
т он у,
Ра с п у ћ и н а
поистовећује са Христом:
„АЛЕКСАНДРА: (Тихо.) Малочас ме је посетио. Боже,
шта су учинили од њега! Брада и коса су му опрљене.
Григорије је тешко стајао на
нагорелим петама. Он није
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изгорео. Скривајући се иза
густог дима, свети мученик
се извукао из сандука. И знаш
ли шта ми је рекао?
НИКОЛАЈ: Шта, мила моја?
АЛЕКСАНДРА: Рекао ми је да
што пре треба да бежимо. Рекао је да оставимо све, чак и
децу. Енглеска нас, рекао је
он, неће примити, а Керенски
ће нас обманути. Треба бежати у Немачку.“ (Поповић 2003:
647)

Не само што имамо пример
својеврсног интертекста оних
места из јеванђеља, где се говори о Христовом устајању из гроба и повратку на небо, као и о женама мироносницама, него се целокупан наратив о светој породици активира. Овде је реч о
руској царској породици, која је
оличење највеће православне
(дакле хришћанске) земље, и та
је породица прогањана и коначно убијена. Прожимањем ових
семема са семемама Јосифа,
Марије и Исуса, Поповић
дискутује културно наслеђе
(Русија, хрићанство, али и
питање власти), посебно ако
имамо на уму завршне речи драме:
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„АЊА: (Долази до војника
који прекопавају, увијена у
шал.) Њено величанство царица моли за један грумен
свете земље. Она на то има
право, јер је божја невеста.“
(Поповић 2003: 647)

Текстуална канонизација
Григорија Распућина јесте
тематизовање јуродивости као
форме богопознања. Иако је у
драми реч о Русији, феномен
божијих људи или божјака
познаје
и
српско
књижевноисторијско наслеђе,
превасходно реализовано у збирци приповедака Божји људи Борисава Станковића. Дакле, у
случају драме Свети ђаво
Распућин, уочавамо вишеструку,
мултимедијалну хипертекстуалност, активирањем, с једне стране Пискаторове позоришне представе, а с друге Станковићевог
књижевног текста. Додајмо да је
Поповић драму врло вероватно
писао и као пародију историјског
романа Свети ђаво Распућин и
жене Рене Филеп-Милера,
аустријског историчара културе.
На располагању му је могло бити издање из међуратног периода, пошто је књига после Другог
светског рата објављена 1991. и
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2005., а Поповићева драма 1983.
године (према пишчевим наводима написана је 1977.). Ова
књижевна трансдукција, коју
бисмо могли сврстати према
Долежаловој подели у другу групу – смештање протосвета у нови ко-текст, акт уелизу је
међуратни културни контекст не
само на тематском и плану текста књиге/драме, него и на плану културног контекста свог времена у који уноси књигу/прототекст из кутурног контекста с
којим је владајући дискурс прекинуо споне.

концепта крије носталгија за
ратним уништавањима и
зверством...“ (Поповић 2003:
659-660)

У овом случају интертекст су
перформанси
Марине
Абрамовић Lips of Thomas10 и
други11, а Поповићев текст их
кроз коментар културне праксе
‒ преозначава.

Драма Успомене Бисе херихтерке занимљива је у овом смислу, јер се може читати као хипертекст на Јонескову Ћелаву певачицу, у којој „особе немају ’карактера’ [што] се одражава и у
Пример хипертекста налази- дијалогу. Оне не измишљају оно
што кажу. Нешто друго говори
мо и у драми Пут за Лешће:
на њихова уста, говор тече сам од
„АС: Чему служе сви ти ножесебе и дјелује као строј и, као свави, менгели и пиштољи?
ки строј, квари се и запиње.
ГРАТИС: Да ме посетиоци
Прaзнина у мислима изазива
галерије решетају, чупају и
кољу..

АС: А је л може под реп ватреним оружјем?
ГРАТИС: (Обнажи се и сама
себе реже камом.) То није у
мом концепту.
АС: Искрварићете и то ће вас
убити.
ГРАТИС: Убила је мене периодична ликовна критика. Набедили су ме да се иза мог

10 Перформанс Lips of Thomas изведен је
1975. у Galerie Krinzinger, Innsbruck. Наведено према: Миленковић 2006: 86.
11 „Ритам 5” - звезда од ватре у: http://
www.skc.org.rs/abeceda-skc-a/2235-ovdena-ovom-mestu-marina-abramovic-je.html,
Rhytham 0 (1974):http://www.openideo.
com /op en /u s a id-hu ma n it y-u n ite d /
i n s p i r a t i o n /r hy t h m - 0 - b y-m a r i n a abramovi-107The Other: Rest Energy (1980) на: http://
www.youtube.com/watch?v=3Tz-K4EC8hw
и пре свега Rhytham 10 (1973) http://www.
medienkunstnetz.de/works/rhythm-10-2/
images/2/.
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ИСА: Ти опет чистиш кућу,
распад лингвистичких значајки,
Бисо?
дијели израз од садржаја, нагомилава говорне клишеје, брка
БИСА: Ја волим да нам кућа
буде чиста, Исо.
опћа мјеста, чак рашчлањује
ријечи које се претварају у неарИСА: А ја не волим, Бисо, да
тикулиране звукове, мијаукање
нам у кући буде све једно те
исто.
или рику“ (Кушан 1981: 319). У
Ћелавој певачици „догодило се
БИСА: Прљаво и чисто, није
нешто налик на трагедију говоједно исто.
ра” (Кушан 1981: 312). По овом
ИСА: Ја волим госте, Бисо, па
моделу, али у сасвим другачијем
макар и не било чисто.
текстуалном/значењском конБИСА: Кад гости дођу, досатексту, Иса и Биса разговарају
де нама12.
чекајући своје госте, Тису и ЛиКад гости дођу, онда се не
су, а касније тај језички ексцес
дрема.
настављају учетворо. Оно што их
Кад гости дођу, лепо се обларазликује од Јонескових јунака је
чи.
константа Поповићевог стила, а
Кад гости дођу, једу се колато је денотација или алузија на
чи.
контекст културе, чиме трагедија
Све док се не смрачи. Све док
говора постаје вишеструко ознасе не смрачи.“ (Поповић 2003:
чена. Као и у бројним другим
408-409)
примерима Поповићевих драма,
Овај од лома к почиње
хипертекстуалношћу се произ13
води значењско преобиље које стихомитијом , која чува
загушује линеарност семантич- 12 Овде је вероватно реч о штампарској
ког тока. Показаћемо то на грешци, јер би, због риме, али и смисла
исказа, логичније било да уместо нама
следећем примеру:
„ИСА: Бисо!
БИСА: Молим, Исо?
ИСА: Бисо, ти си сита Исе?
БИСА: А и Иса је сит Бисе.
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стоји нема.
13 Занимљиво је напоменути да у
дијалогу Исе и Бисе постоји рудимент
драмског сукоба, античког типа, јер
„стихомитија је у ствари једна врста вербалног дуела који се одликује супротним
изјавама (антитеза) или понављањем речи и говорних фигура које је употребио
противник (анаклаза); јавља се обично у
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мелодијску линију успостављену
раније. Њоме се призива сентиментални тон, који се у време настанка драме може схватити као
политички субверзиван, јер конотира грађанску културу, у
по с ле рат ној Ју г о с ла ви ји
непожељан модел. Завршни стихови су прелаз ка новом реторском модусу, који доноси и нову
хипертекстуалну ситуацију. Говорници са интроспективног
преиспитивања прелазе на
опсервацију гостију које очекују.
Хипертекст се овде конституише
у односу на букварску литературу. Принцип уланчавања реченичног низа остварен је
истицањем појединог слова/гласа. У овом случају су то с и ш:
„ИСА: Нису нам, Бисо, нису,
Тиса и Лиса заборавили на
Ису и Бису ... нису.
БИСА: А ако нису, Исо, где
су?
ИСА: Тиса је ушао у пошту.
БИСА: А шта Тиса ради у
пошти?
најдраматичнијим призорима када се говори живо и брзо, и када се актери, у великом узбуђењу и емоционалној напетости, с у кобља вају и међусобно
разрачунавају. Мисао изражена у
стихомитији често је духовита и иронична.“ (Ружић 2008: 197)

ИСА: Тиса у пошти пише
писмо своме брату Манасију.
БИСА: А шта ради Тисин
брат Манасије?
ИСА: Манасије носи сено, Бисо. Он живи на селу.
БИСА: На селу има ћурака и
гусака, оваца и коза, крава и
волова.
ИСА: Краве дају млеко.
БИСА: Од млека се прави
сирење, кајмак и путер.“
(Поповић 2003: 410).

Потом, асоцијативним путем
бира се фокус исказа, у овом
случају село и волови и прелази
се на нови реторски модус, који
тематизује похвални политички
жаргон из времена обнове и
изградње Југославије, са позиције
владајуће групе:
„ИСА: Некада су волове
употребљавали за орање, а
сад ору тракторима.14
БИСА: И много су срећнији
од видног напретка.
ИСА: Зато што живе животом достојним човека.
БИСА: И зато што више нема
експлоатације човека над човеком.
14 Ово је место семантичког обрта.
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ИСА: Зато сам ја, Бисо, рекао
Тиси да у писму поздрави и
са наше стране свог вредног
брата Манасију, као и све
оста ле пољопривредне
произвођаче и кооперанте...
БИСА: Поздрави нам деловодне, што нам дело напред
воде15.
Поздрави нам инокосне, што
нам масте торбе посне.
Поздрави нам активисте, што
пред туђом кућом чисте.
Поздрави нам општинаре,
што речима дело жаре.

15 Стихови који следе, иако на први поглед из регистра јефтиног стихоклепства,
у контексту сложеног песничког поступка целе драме, показују респектабилан
поетички потенцијал. Од игре речима
(деловодни - дело води; инокосни који
храни; активисти који чисте пред туђом
кућом су метафорична двосмислица која
може да алудира на оне који су пред
својом почистили, па чисте и пред туђом,
или на оне који се не баве својом него
туђом кућом, дакле који су уходе; општинари речима дају подршку делању, и коначно диригенти. Овде настаје семантички обрт, јер схватити диригенте као оне
који штапом прете може само она култура (а овде је реч о МИ инстанци) која
штап/палицу повезује једино са батином.
Овакво читање културних кодова, поред
осталог, у контексту целине драме,
указују на метафору као структурну фигуру, а то јесте својство поезије. (Блек
1986)
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Поздрави нам диригенте,
што нам штапом стално прете.“ (Поповић 2003: 410-411)

И коначно, прелази се на лични однос према политичком као
владајућем, са којим дијалога нема. Облик прототекста који
Поповић бира је грађанска лирика или шлагер, који управо по
линији културних модуса,
предста вља
с у протност
владајућем и пожељном. То је
средство којим Александар
Поповић и у другим драмама
(Љубинко и Десанка, Чарапа од
сто петљи) обликује критички
тон.
„ИСА: Сама си их бирала, Бисо, куда ћеш сад? Је л` на збор
бирача?16
БИСА: А не, језик сам вратила у корице мача... Сада идем
на обалу, Исо...
ИСА: А шта те на обали чека,
Бисо?
БИСА: Угинула шкољка чека
ме на обали годинама... Ако
је икада нађем, писаћу о њој
у новинама... И таласи ће у
мојим ушима шумети слично
16 Ови стихови су, у различитом контексту, већ наведени. Понављамо их да би
представили целовит интертекстуални
поступак.

ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ У ДРАМАМА АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА

лепету смртно рањеног лабуда...
ИСА: Јер море је рањено, Бисо... И вода се трза, као што се
трза кокош без главе... Али
никада море неће умрети...
Дотрајала земља може да се
поруши, исто као човек!
БИСА: И кужни облаци могу
да никну као коров!
ИСА: И са свих страна могу
покуљати сећања бурно!
БИСА: То је танго ноктурно...
тихо лебди кроз ноћ...
ИСА И БИСА (Тихо запевају
у дуету.):

само носталгично призивање политички (па тако и естетички)
одбачене прошлости него, поступком хипертекстуалности,
постају дискурзивна раван којом
се у текст драме уграђује архетип
пада, који је, по нашем дубоком
уверењу, средиште Поповићеве
поетике.
Коначно, као хипертекстови
могу се читати и Поповићеви
драмски текстови за децу,
Пепељуга, Црвенкапа, Снежана и
седам патуљака и Шкрти берберин.

Овај сажети преглед примера
инетертекстуалних пракси у
драмама Александра Поповића
А да ли знадеш да се у том чамогуће је тумачити као симптом
су
постмодернизма, који Пфистер
гранитна зграда мојих идеаописује као „’нови александрила,
за м цитата, пародије и
сруши и смрви и у пепео ратравестије’, миленаристички
су...“ (Поповић 2003: 411-412)
’к арнев а лс к и по с тл у д и ј’
Стихови песме На дан њеног историје“ (Јуван 2013: 100).
венчања Велимира Рајића нису
Честитао сам ти и ти рече:
’Хвала’...
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ПРИПОВЈЕДАЧКИ ВИЈЕНАЦ ИЗМЕЂУ
ПРИКАЗИВАЊА И ПОЕТИЗОВАЊА
(Поводом књиге Вељка Черкете Колијевка љубави,
Бањалука, 2016. године)
Књига Вељка Черке те
Колијевка љубави, иако ауторов
ствара лачк и
првена ц,
занимљиво је и поетички вишеструко необично остварење. У
прецизнијем жа нровском
од р е ђ е њу,
ри ј е ч
је
о
приповједачком вијенцу чијих
двадесетак
обимом
н е у ј е д н ач е н и х
цјелина,
композицијски функционишу
као прилично самосталне наративне партије. Истовремено,
цјелокупна књига је на једном

дубљем смисаоном и структурном плану упадљиво јединствена.
Функцију својеврсних саставница имају језик, видови
стилизације, приповједни поступци, ликови, поетска подлога литерарног израза, те дочарана слика свијета.
Черкетин наративни израз доминантно је поетски интониран.
У његовој књизи се учестало
прожимају класични прозни
комплекси и поетизовани
слојеви, које нери је т ко
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обиљежавају ритмички импулси. Излагање се на многим
мјестима преображава у типичну пјесничку ријеч, усљед чега се
приповједно/прика зивачко
трансформише у исповједно,
испољавајући закутке пробуђене
душе кроз коју се прелама виђено
и доживљено. И када је главни
актер (приповиједање у првом
лицу) и када је позициониран изван свијета који наративно
успоставља, приповједач је централна фигура ове књиге.
Позицијски привилегован или
не, његов доживљај, пробуђена и
рас п ла мс а на д у шевно с т,
рефлексија и опсервација, увијек
су у првом плану. Читалачки се
то
доста
једноста вно
идентификује и препознаје као
пре теж но ау тобиг рафско
приповиједање. Исповједни тон
и лирска подлога исказа поуздана су и упечатљива потврда таквог ауторског становишта. Посебан поетички украс књизи даје
пјесма која се налази на самом
крају, а у којој се сустичу и
сублимирају све њене пјесничке
линије.

гао је оно што је најтеже у
књигама које су засноване на
евокативном наративном моделу: да неутралише тензију између
субјекта који приповиједа и
његовог млађег „двојника“, који
је дјелатни судионик у матици
догађаја. Зато у овом дјелу готово и не примјећујемо премоснице посредством којих се истовремено усложњава и динамизира
казивање. У тој функцији се могу издвојити сљедећи поступци:
увођење нових временских планова, активирање сјећања, те
истицање перспективе различитих протагониста.

На добро осмишљен начин у
Колијевци љубави Вељка Черкете
смјењују се сурова стварност
(неријетко огољена до чистих
фактографских слика) и имагинативно (фантастично). Човјек
богате искуствености, аутор по
неком унутрашњем инстинкту
полази од најранијих (снажних)
утисака из дјетињства, који овом
дјелу дају снагу посебне
умјетничке убједљивости. Черкета, слиједећи стваралачки резон највишег реда, успијева да
Поетском интонацијом про- раздвоји битно од споредног,
зне ријечи Вељко Черкета пости- умјешно запажа карактери48
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стичне
појединости,
ненаметљиво истиче детаље до
којих држи. У коначном билансу изразито сугестивно дјелује и
оно што еманира из приповједног
подтекста, затим и из нарочите
атмосфере дјела, која читаоца лишава било какве равнодушности
према прочитаном.

планинским условима, додатно
отежаним временским неприликама. И то је само један степен
усложњавања околности у
којима рађа нови живот. Други
је борба са помахниталим
медвједом који се бори за своје
природно право и који се покорава своме животињском нагону. Ово су најуспјелије странице
Колијевке љубави и исписане су
са беспријекорном умјешношћу
и посвећеношћу. Драматургијом
ових
сцена,
ритмом
приповиједања, сведеношћу
детаља, сугестивношћу описа,
Черкета је обликовао странице
које му као ствараоцу служе на
част и као умјетника га најбоље
препоручују. Борба за нови живот у назначеним околностима
доведена је у везу са извјесношћу
скоро сигурне смрти. Живот се
рађа и побјеђује управо у том
надметањеу, лицем у лице са
својом негацијом. Јер, близина
смрти се код Черкете не очитава
само као пријетња животу, већ и
као његова најснажнија потврда.

С друге стране, Вељко Черкета је маштовит стваралац, имагинативни потенцијал његове
прозе је огроман. Он непогрешиво зна кад из стварносног искорачити у фантастично, када удвостручити (или утростручити)
план казивања и проширити
поље потенцијалних значења. Са
овим је тијесно повезан и један
сврховит приповједни поступак:
учестало смјењивање тачака гледишта из којих се посматра и
објективизира свијет. Тај динамизам резултира филмским
убрзањем, оживљава нарацију и
лишава је сваке монотоности.
При томе, нужно је нагласити да
ова књига фабуларно није „трома“; на п ро т и в, оби л у је
догађајима који носе наглашени
У Колијевци љубави вјерно су
драмска обиљежја. Ту свакако приказани мука и радост платреба издвојити сцену у којој нинског живота, као и изазови и
Стоја рађа Ружицу у суровим потешкоће са којима се суочава
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човјек који живи у тим
подручјима. Иако своје јунаке не
приказује изнутра, он споља уочава њихове доминантне психолошке карактеристике. Мада понекад
дјелу ју
једнодимензионално, они привлаче својом непатвореношћу.
Нису склони било каквој пози и
извјештачености, а испод челичних окова често испољаване грубости и патријархалне емотивне
суздржаности, пулсира снажни
набој душевности и предиспонираност за сваку врсту љубави и
пожртвовања.
Ријетко је ко у савременој
српској књижевности приказао
животињски свијет како је то
у чинио Вељко Черкета у
Колијевци љубави. Њему је близак свијет животиња, познаје га
„у душу“. Људски жиовт је незам исл и в б е з ж и во т и њ а .
Саживљене са природом, а у
човјековом најближем сусједству,
оне у Черкетиној умјетничкој
визији добијају људска обличја.
Никола, несумњиво главни јунак
Колијевке љубави, показује
поштовање према медвједу коју
му приређује грдне невоље и у
више прилика живот доводи у
50

опасност. Присуство животиња
у планинском а мбијент у
Влашића у којем живи, он види
као вишу нужност природне
равнотеже, без које би и сам
људски живот био незамислив.
Код Вељка Черкете има много
романтичарске осјећајности;
слика свијета у његовом дјелу
утемељена је на том сензибилитет у. Његови ју наци с у
саживљени са природом,
остварују се у природи и
одређени су њоме. Спокој и срећа
могући су само у враћању елементарном и исконском. Они су
спремни да прихвате и лијепо
лице и сурово наличје природе.
Само се са том свијешћу, као да
поручују Черкетини јунаци, може постићи цјелина бића и
пуноћа живота. Ни на једном
мјесту у књизи не пада се у замку савремене свијести, према
којој треба потчинити природу
и постати њеним господсром.
Добровољним покоравањем
природи маркира се простор
жуђене слободе. По Черкети, треба ослушкивати њено било и тек
онда је могуће сједињавање с
њом. Поред свега осталог,
Колијевка љубави је химна пла-
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нини Влашић, родном мјесту ау- тити, ријечима исказати. И то је
торових првих сензација и је д на од најс на ж н и ји х
фасцинација.
умјетничких порука ове књиге.
Друга романтичарска поетичка мјера присутна у овом дјелу
јесте неодступна вјера у љубав.
Тамо гдје се оживотвори, она је
н а ј п у н и ји
вид
љу д с ке
егзистенције и највиша мјера
остварености. Из те тачке, прем а ау т ор у, мог у ће је
самозагледање, самозпознаја и
самопреиспитивање. Само се
љубави безусловно трпељиво
служи да би се добило више него што се може тражити и слу-

Колијевка љубави Вељке Черкете је истински допадљиво
књижевно дјело које успјешном
симбиозом различитих поступака, необичном тематиком, ауторовом
(о ч и г л е д н о м)
егзистенцијалном везаношћу за
њену садржину, представља
драгоцјен принос савременој
српској књижевности. У то ће се
увјерити сваки читалац који урони у њен замамни и зачудни литерарни свијет.
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О глумљењу лудила
Верујем да ћете се запитати
зашто сам одабрао глумљење лудила као тему за размишљање о
позоришту. У трагању за истином, праве одговоре можемо
наћи само дубоко у себи. Тај
у н у трашњи простор као
заједнички именитељ намеће паралелу између глуме и лудила ‒
јер истину подједнако добро можемо пронаћи кроз глуму, као и
кроз лудило.
Почињем подсећањем на Шекспировог краља Лира, који на почетку драме позива своје кћерке
на испит породичне љубави. Две
кћерке, обе сервилне и манипу-

лативне, полажу овај испит, док
трећа кћер, иако одана и истинита, не пролази испит. Када се
појавило лудило, његови снажни ефекти преобразили су људе
у Лировом окружењу и последице тога воде катастрофи.
Оно што луда особа највише
жели, јесте да јој верују да она
има решење. Међутим, она не зна
који је то проблем за који има
решење. Како се у Краљу Лиру
показује, решење долази пре
проблема, па тако и само решење
постаје проблем. Драма почиње
у
атмосфери
провере
веродостојности породичне
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љубави, а онда се открива прикривено лудило. Фројд каже да
смо ми најлуђи онда када смо за
нас саме најверодостојнији.
Едип, Фројдов омиљени јунак, је
онај који први зна и последњи
који то открива.

Шекспир чува проблем у
решењу. То ради и глумац, док
игра лудило: тамо где има сумњу
у себе, он изграђује огромну снагу убеђења, тамо где постоји парализа, сада су несамерљиве
могућности, где је била измучена душа, сада је човек који у сваком тренутку зна шта треба
предузети. То је покушај да се
ојача решење које открива проблем. Ми видимо главног јунака
који гура своје планове ка напред
и стално говори да зна шта ради.
А онда, полако изнутра почне да
цури катастрофа.

Ако је лудило облик отуђења,
глумљење лудила нас упознаје са
најпоразнијим облицима које
отуђење може да узме. Ако је лудило „потреба да се верује“, у
случају глумљења лудила имамо
представу у коју треба поверовати. Уколико поверујемо у ту
представу, то нам омогућава да
се запитамо о потреби луде осоСем ретких културних момебе да јој се верује, посебно о по- ната, историја лудила је углавтреби да она верује сама себи.
ном негативно обележена. За
Код болесника је најтеже от- трагедију, као и за представу луклонити и излечити праксу дила, публика има различиту
лечења себе. Лечење од лечења позицију од публике за друге
суочава нас са правим пробле- категорије. Питање ‒ зашто
мом. Због тога би, размишљајући трагедија пружа задовољство пуо Краљу Лиру, требало да блици, може бити преформулиразмишљамо о лудилу као обли- сано и другим питањем: зашто
ку лечења себе – тако драстич- (или како) лудило (или глумљење
ном да је стварни проблем боле- лудила) пружа задовољство?
сти тешко открити. Или, да бу- Или зашто изузетна глума лудидемо још прецизнији, изгубљен ла пружа изузетно задовољство?
је пут за то. Проблем је решењем Која је то врста задовољства? Парадоксалан проблем глумаца
гурнут у заборав.
који играју „луде“ улоге је да они
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имају публику која је жељна
њихових речи и припремљена за
драму коју ће пратити. Поприште те драме је позориште у коме се лудило изводи, простор у
коме су „луди“ јунаци чувани, у
коме могу да у исто време буду
слављени и кажњавани, да говоре и буду слушани и, ако је потребно, убијени, а да стварно не
умру.

да? Глумљење лудила значи,
говорење текста све док он има
смисла. У Краљу Лиру постоји
прогресија несхватања личности
која главног јунака излуђује и на
крају уништава. Схватање свега
тога у овом контексту, нужно не
значи разумевање, већ способност да се тиме буде покренут.
Лудило ‒ болест које је све више освајала Петра Кочића и жеља
за слободом, што је у основи исто, натерали су га да пре више од
сто година напусти своје
окружење и настави да живи у
Душевној болници у Београду. У
њој је пред себе постављао захтеве који су били страшнији него што их је његова душа могла
подносити. А Душа највише боли онога који је има.

Гледаоцу се у позоришту пружа прилика да се ангажује без
опасности да ризикује. За разлику од „лудог“ јунака и његових
сарадника, публика је ослобођена
обавезе да тражи решење проблема. Ако лудаци говоре као
краљ Лир, посмислићемо да би
требало да их чујемо. Гледалац
присуствује представи Краља
Лира, учествује у стварању
Како је Фројд рекао, ми ретко
илузије и са собом носи садржај разумемо шта је то са лудом осоонога што се дешава.
бом што нас узнемирава. Али,
Глумац који глуми лудило када смо у позоришту, знамо запред собом има питање: да ли што и како глумљење лудила равиц може бити бољи од његове ди за нас. Зато бирамо позоришпублике? Ако се нико не смеје, да те да истражимо призор
ли је то уопште виц? То се може Кочићевог потресног стављања
превести и на питање: јесу ли ре- на крст самог себе. Позориште
чи луде особе стварно речи уко- ће нам бити сигурно уточиште,
лико нико не може да их схвати? можда једино у којем лудило није
А ако оне нису речи, шта су он- право и опасно.
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Како пројекат може (не)преживјети
Кључне ријечи: економика
културе, планирање у култури,
одрживи пројекти,институције
културе, иновација и идеја, културни авантуризам, јавност,
тржишна логика, институција
која зарађује
Синтагма која би у озбиљним
и организованим заједницама
била уобичајена и потребна, како на најбољи начин економисати у институцијама културе на
просторима БиХ и Републике
Српске, те на који начин са
постојећом количином средстава, ресурса инфраструктурних и

кадровских постићи најбољи
жељени резултат.
Овдје бисмо покушали проговорити о пла нира њу и
економисању у институцијама
културе, јер свака установа,
предузеће, правни субјект
почивају на плану и планирању,
а то је у суштини економисање у
том субјекту. Без јасног плана и
циља све би била празна прича
без суштине и смисла. Свако
планирање је „прорицање“ или
понирање у будућност у
неизвјесно и непознато. Када
бисмо знали будућност, онда нам
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она не би била изазовна и поста- • однос према конкуренцији мола би садашњост, ако садашњости
ра бити фер, бар у култури и
у стварности уопште имамо или
да покаже тај потребни ниво
је она само онај гранични трептај
етичности и морала, те мора
у судару прошлог и долазећег. Зада предњачи у том сегменту и
то сва ко п ла нира ње и
рећи „не“ је у таквим
стратегијско промишљање
ситуацијама често много
захтијевају велико умијеће,
корисније, него пристати на
знање, искуство, али у основи и
пројекте и програме који нуде
потребу за нечим новим иноватренутну добит у оба прва
случаја, али у стратешком
тивним, бољим, изненађујућим.
А све то је култура која нас води
планирању може имати много
у извјесно непознато.
више штетних елемената,
Имати идеју, смислити • с а р а д њ а
са
с р од н и м
пројекат, направити читав проинституцијама и установама
грам није довољно да би се гакоје не његују правила и
рантовано постигао успјех. У
критеријуме нивоа културних
планираним пројектима и
вриједности, не ппоштују фер
економисању у култури веома
конкуренцију нити правила
самоодрживости пројекта у
често се мора знати и хтјети рећи
„не“ из више разлога, као нпр.:
култури,
• пројекат је економски неод- • предузећима која немају вларжив, ствара непоправљиве
ститих идеја и способности за
губитке, али је естетски, кулкреативне иновације, већ се
торолошки, етички и естетичвећ виђеним и лошим копијама
ки на задовољавајућем нивоу,
провлаче кроз тржиште и
бивају неинвентиван носилац
• друга врста пројеката је она
културолошких идеја и прокоји не одговарају тематски и
грама. Одсуство рада и непо профилу тој културној
спремности на велики труд,
установи, а обећавају велику
идеју и иновацију гарант су
финансијску добит (естрада у
неуспјеха у сваком пројекту и
позориштима),
установи у култури,
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• оним пројектима који у себи
носе превелику дозу ризика
(истина, велики ризик од губитка је и велики добитак ако
се реализује) ако не постоји и
излазна варијанта јер се никада не смије све уложити у један
пројекат и за њега везати судбину институције, јер се
најчешће не ради о судбини
појединца, већ институције и
више запослених који нису
дужни да на својим животима
осјећају све ризике авантуристичких менаџерских тимова,

Послије овог се поставља
питање с ким сарађивати и шта
радити?

Свим оним организацијама и
субјектима који имају идеју, јасан
пројекат заснован на реалном
сагледавању властитих снага и
могућности које су засноване на
истраженим културним потребама средине гдје се пројекат нуди, на јасно дефинисан инфраструктурним и кадровксим
потенцијалима и осигураним
финансијским средствима
којима би тај пројекат био реали• копродукцијама (нарочито у зован.
позориштима) које немају
Сваки прогам институција
јасан циљ, прецизне циљеве и културе би се, да би био економпрограме, усаглашене и ски и смислено одржив, морао
у ј е д н ач а н е
к а д р о в с к е ослањати на неколико важних
потенцијале и прецизно дефи- карактеристика:
нисане све обавезе, али и одговорности за реализацију и • коме је намијењен (средина,
вријеме, услови, укупна атмосексплоатацију пројекта,
фера...),
• оним субјектима који не
поштују властито предузеће, • да ли се може финансирати и
да ли може вратити уложена
традицију, постигнуте резулсредства у било ком облику, не
тате и оне вриједности по
обавезно само у финансијском,
којима су препознатљиви у
јавном животу.
• да ли имамо довољно квалитетних кадрова, опреме, простора, времена и услова за припрему и извођење,
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• у ком времену, облику, када и
гдје ће бити презентован,

грам, ни најбољи концепт и
реализација ништа не значе
ако је план готов за
презентацију 2. јануара,

• како ће тај пројекат бити
прихваћен тржишном логиком, а како од јавности и кри- • сагледати просторне, стручне
тике. Та два утиска или јасно
и техничке могућности за
изражена став, када је у питању
реализацију пројекта. Ако се у
културни производ, веома чеисто вријеме раде два програсто су у колизији, нарочито на
ма, а постоји један простор за
припрему и извођење, јасно је
простору БиХ, гдје један култ у рни
дога ђај
бива
да једног пројекта нема, мада
комерцијално и те како
су оба добра, потребна и
прихваћен, али од јавности и
жељена. Нпр. имамо квалитекритике срозан до дна, или обтан текст, способног редитеља,
рнуто.То је нарочито карактеа у подјели су нам четири старристично за позориште и изца и троје дјеце. Ми у ансамдавачку дјелатност.
блу немамо ни једно ни друго,
а немамо средстава за
ангажовање некога изван поСваки план у култури је
зоришта. Све добро пада у зарјешавање неког наметнутог,
борав!?,
пригодничарског, заданог или
самопостављеног задатка или • имамо ли довољно професионалаца, зналаца и вољних нопроблема. И он захтијева низ
силаца за реализацију плана и
мјера и радњи:
његов даљи живот?,
• разумјети зашто се то ради и
• с ким можено сарађивати и
схватити суштину задатка,
које су нам тачке подударања
• анализирати у ком времену и
са сличним пројектима које
условима то може бити реалисмо радили или је радио неко
зовано. Ситуирати план и зау окружењу?
датак у реалне оквире и потребно планирано вријеме. • имамо ли довољно знања, мудрости и воље да у плану виАко је то новогодишњи про60
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димо потребне и жељене, али
реалне резултате, сагледамо
потребне трошкове и њихово
обезбјеђивање и како и на који
начин уложена средства вратити?
Фон Луцијус наглашава да
„планирање се означава и као
‘обликовано размишљање о
будућности’, да би се дала реална основа водећих одлука на основу антиципираног, односно
жељеног“. Косиол говори о
планирању као о „суштински
проспективној мисаоној делатности“, Вилд као о системско методичком процесу препознавања
и рјешавања проблема који ће
тек настати у будућности.
Ниједно предузеће не може да
осигура и обликује своју
будућност без планирања. Свако планирање садржаја улази у
трошкове и добитак и, самим
тим у финансијско планирање.
Овакво размишљање нема
чврсто упориште у стварном животу институција културе у БиХ
је се она заснива на другим премисама и односима. Будућност
се не назире, садашњост
повлађујемо прошлости, а о тим

минулим временима нико се у
БиХ до краја не слаже каква су
била. Из ових назнака уважених
теоретичара јасно је да они
планирање сматрају исувише
озби љном
дјелатношћу
заснованој на егзактним подацима, чињеницама и плановима, а
у БиХ и Републици Српској још
са сигурношћу не знамо ни колика нам је површина земље и
ентитета, колико је становника
и шта то и колико производима
било чега. Не знамо културне потребе, чиме располажемо, а говоримо о плановима!? Морамо,
јер морамо од нечега и некога почети?
У таквим околностима сиромашна друштва у транзицији
најчешће „забораве“ културу која
са маргина догађања покушава
да се наметне и постави на мјесто
које јој припада. Радећи да се
створи привид активности и да
се наизглед обавља нека
замишљена притајена активност,
не носи собом квалитет нити
онај потребни оквир да се култура искаже и покаже у свој својој
потреби, захтјевима и знањима.
Испуњењем форме не креира се
културни производ већ се само
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нерационално економише и са
оно мало средстава којима култура располаже. Нека магична
бројка да се у сваком пројекту не
премаши четвртина планираног
буџета за запослене је захтјев одрж ивости
пројекта
и
институције, а то захтијева кадровско јачање институција културе, али и техничко-технолошко осавремењивање и хватање
корака са развијеним свијетом.

себно ограничена у својим дометима: временски, територијално,
инфраструктурно, политички,
финансијски, технички, кадровски, организационо, управљачки
и.... Намеће се потреба да културни производ постане роба, што
је у недавном систему на просторима старе СФРЈ било јерес и незамислива философија рада, нарочито у институцијама културе.

Посебан лимитирајући фактор који утиче на ефикасно
економисање у институцијама
култ у ре у дру штвима у
транзицији је мала територија,
мали језик, различито тумачење
и гледање на културно насљеђе
и на актуелно, савремено културно стваралаштво, аутизам и
самозадовљство учињеним, без
довољно промишљања о бољитку
и без озбиљне критике која гради и која се прихвата као коректив, а не као гушење културе. А
и за ту и такву критику су потребни зналци културе, а не шарлатани и случајни незадовољници
фрустрирани властитим нереалним амбицијама и незнањем.
Можемо рећи да је свака
институција културе у БиХ по-

„Осамдесетих година XX века дошло је до промене у
схватањима обавеза културне
политике. Како су јавни приходи држава престали да расту тако су се и издвајања за сектор
културе престала повећавати.
Истовремено, развила су се и
с х в ат а њ а д а је з а лог
демократизације друштва ‒
смањивање броја функција
државе у домену културе. Тиме
је институцијама културе у
јавном сектору наметнут захтев
да добрим менаџментом стварају
сопствене приходе и повећацвају
сопствену ефикасност. То је довело до потребе маркетиншког
вођења и осмишљавања програмске политике и филозофије
делов а њ а . В ел и к и бр ој
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организација прихватио је као
доминантну ову ‘наметнуту’
ра зв ојн у фи лоз о фи ј у ‒
филозофију организације која
зарађује“, наглашавају Шешић и
Драгојевић залажући се за концепт новог приступа култури и
д ру г ач и јој орг а н иза ц и ји
институција, јер услови, вријеме,
политичке и привредне околности наметнули су нове задатке и
оба ве зе у п ра вљачи ма у
институцијама културе.

дилац из службе са својим тимом
обави свој дио посла и задатака.
Нема плана без анализе, контроле учињеног, финансијског
извјештаја и показатеља колику
је „вриједност на тржишту“ тај
производ постигао (колико је било посјетилаца, колико продатих
улазница, колико фестивала и
гостовања, колико награда и
сајмова, колико позитивних критика, колико дуго траје и колико
се тражи, да ли је остао само на
„локалу“ или је имао одјека и на
ширем простору, да ли је језички,
национално, етнички или некако другачије омеђен, одређен и
ог р а н и че н ...?
У
до бр о
организованој институцији сваку ову фазу контролише задужени професионалац и за тај дио
посла одговара, али не сегментарно без наслањања на руководиоца до себе са обје стране. Све
је то у функцији економисања са
свим сегментима пројекта,
знајући стање у друштвима у периоду транзиције која код нас у
БиХ предуго траје и постаје константа, а не прелазни период.

О с нов н у
ф и ло з о ф и ј у,
стратегију и програ мске
смјернице у свакој институцији
носи агилна, инвентивна и
предузмиљива, али и друштвено
одговорна и професионална
управа. Развој пројеката и
њихово заживљавање носе секторс к и ру ковод иоц и, а
реализацију пројектни тимови
оперативаца и извршилаца на
нижем нивоу. Маркетиншка обрада сваког културног производа је насушна потреба и то је онај
сегмент који понајчешће изостане или је запостављан у
институција макултуре, уз синтагму, „па имамо добар производ
Истраживали смо на мањем
и он ће наћи свога купца“. Хоће, узорку у Бањој Луци шта је то
али само ако одговорни руково- што једну институцију културе
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чини успјешном, што је поставља
на мјесто предузећа која
успјешно економише свим расположивим ресурсима. На првом
мјесту је свакако квалитет културног производа, одмах иза су
тематика, жанр, потом главни
ликови ако је у питању, филм, позориште, књига, анимација, награде и признања, ко је носилац
пројекта. Аутор и цијена су на
дну овог низа вертикале
успјешности институције.
Примјетно је било запазити да
на имиџ институције и те како
утичу позитивне препоруке везане за производ, „паковање
п р оизвода“ у ја вно с т и,
оглашавање и маркетиншка обрада, изглед плаката, афиша, РТВ
најава, реклама у новинама и часописима, углед, значај и компетентност промотора и актера
приче, ранији резултати аутора
и институције, маркетинг „од
уста до уста“, позитивна клима у
институцији и око пројекта... И
све то није довољно да културни
производ буде квалитетан и економски самоодржив, ако, као
што кажу глумци „није оно нешто позитивно кликнуло“. Али
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без свега претходног не може се
ништа ни очекивати.
У сваком случају, у малим
транзиционим заједницма и
друштвима као што је Република Српска, па и БиХ економисање
у институцијама културе је неминовност, али је то још
транзицијом недотакнут сегмент. Сада се најчешће размишља
да неко други треба да обави све
те тешке задатке, пронађе средства, организује пројекте,
обезбиједи плате и да се ту стане, чекајући „нека боља времена“
као да ћемо живјети два вијека.
Вријеме у коме живимо, ако не
искористимо, већ је искористило нас. Потрошенн новац на културу је инвестиција, можда
најбоља за једно друштво ако су
мена џерски
тимови
у
институцијама професионалци
који знају управљати и економисати пројектима и институцијом.
А то захтијева знање, а не само
правдање да се нешто не може,
као да то треба да уради неко
трећи. Пропуштено вријеме и
прилике које нисмо искористили долазеће генерације нам неће
опростити, а ми их тешко можемо поправљати.
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ОВДЈЕ И САДА (Hic et nunc)
Извјештај селектора 19. Театар феста „Петар Кочић“

У Бањој Луци, 21. марта 2016. год.

Театар фест Петар Кочић 2016
одржаће се од 17. до 24. маја у
Бањој Луци. У оквиру такмичарског дијела биће одиграно шест
представа на великој сцени Народног позоришта Републике
Српске.
Селекција представа омеђена
је различитим условностима о
којима сваки селектор мора да
води рачуна. То није просто
проналажење позоришних представа које годе оку особе која је
добила задужење да их изабере.
Театар фест је, прије свега, она

врста фестивала која има обавезу да својим гледаоцима представи најбоља позоришна остварења
из окружења, познајући и водећи
притом рачуна о укусу локалне
публике.
Постоји извјестан број представа, попут Марије Стјуарт
Народног позоришта у Београду,
које због сценских ограничења
бањолучке позорнице никада
неће доћи у град на Врбасу, као
што постоји један број представа чији трошковник вишеструко
прева зила зи фина нсијске
67
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могућности најзначајнијег позо- његују репертоарска позоришта.
ришног фестивала у Републици Најзначајнија или најбучнија
Српској.
свакако је она која себе назива
Селекција Театар феста об- друштвено ангажованом, а заухвата избор представа насталих право представља облик полиобрач у на
са
према текстовима домаћих драм- т и ч к о г
ских писаца, иако, према неистомишљеницима.
пропозицијама фестивала, то
правило није било лимитирајуће.
Претходно поменута Шилерова
драма одиграна у београдском
Народном позоришту сигурно
би се нашла у селекцији када би
у Бањој Луци постојао простор у
коме би она могла бити одиграна.

Неповољна финансијска
ситуација у цијелом региону утицала је на редукцију броја
премијерно одиграних представа, па самим тим и броја оних
које би могле бити уврштене у
селекцију. Поједина позоришта
из сасвим личних (ма шта то значило) разлога (неинвентивност,
неинформисаност, па чак и немарност) нису пријавила или су
значајно каснила са пријавом
својих представа за учешће на
Театар фесту.

У истом регистру егзистира и
тзв.
некрофилна
ратноразбуђујућа тематика, која
већ више од двије деценије галами како је био рат и како то нико никада не би смио да заборави. Мислим да би наша публика
била срећнија када бисмо јој пружили бар једнократну прилику
да заборави, али чини се да
нећемо скоро дочекати вријеме
када ћемо се бавити животом.
Можда је ипак овим просторима
фокусирање насмрти иманентно?

Репертоарска позоришта
имају обавезу да играју одређени
број класичних драмских дјела,
како домаће тако и стране баштине. Међутим, нико није рекао
да играјући текстове чији је квалитет потврдило вријеме, односно текстове који су опстојавали
Увидом у текућу позоришну на нашим и свјетским сценама
продукцију јасно се уочава неко- деценијама, па и вијековима, да
лико доминантних естетика које редитељски и глумачки рукопи68
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си морају преузимати естетику људи који покушавају да се баве
стару деценијама или стољећима. истраживањем у најузвишенијем
Већина позоришта у окружењу и најплеменитијем смислу,
болује од ресавско-преписивач- ставарајући непатворену позоког репертоарског манира. ришну умјетност. Њихово стваНеријетко се догађа да се једна ралаштво мора бити препознато
управа досјети или пронађе не- чак и онда када финални резулку занимљиву драму, да би у на- тат није најблиставији. Њихову
редних неколико сезона тај текст неустрашивост морамо храбрипостао инспиративан бројним ти, јер ћемо без ових лучоноша
управама и редитељима. Тако остати изгубљени у мраку.

започиње бјесомучно цијеђење
На основу претходно описаи рециклирање пронађеног тек- ног умјетничког, организациоста, без много иновативности и ног, политичког, друштвеног и
креативности.
финансијског окружења фестиУзнемирујућа је спознаја да на валска селекција понајмање има
нашим сценама домаћа савреме- могућност ларпурлартистичког
на комедија готово не постоји. састављања списка представа
Ако се на репертоар поставља које ће бањолучка публика имаовај жанр, узимају се провјерени ти прилику да гледа профилисатекстови живих и мртвих драм- ног према естетском избору сеских класика. Тако су на нашим лектора, већ понајвише
просторима најчешће комедије представља компромисну еклеконе рађене по текстовима тику ограничену бројним навеНушића, Стерије, Душана деним условностима.

Ковачевића и Александра
Као селекторка овогодишњег
Поповића. Други комедиографи фестивала одгледала сам 39
представљају сценски инцидент. представа (уживо и на снимциИпак, није све тако безнадеж- ма) позоришних кућа из Босне и
но као што би се могло закључити Херцеговине (Република Српска
из претходног текста. Постоји и Федерација БиХ), Србије и
одређени број (не баш велики) Хрватске чије су пријаве благољуди који живе и мисле театар, времено стигле на адресу Народ69
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ног позоришта Републике Српске креацијама, представља ванреи међу њима направила свој из- дан театарски урадак за разнобор.
родни аудиторијум чија су
Иако жанровски различите, очекивања од театра веома хетеод комедије и сатире до трагедије, рогена.
и неуједначене по умјетничким
дометима, све одабране представе јасно се реферишу према
садашњем тренутку и мјесту на
коме живимо. Мјесто радње свих
представа смјештено је на простор Западног Балкана. Једном
броју представа инхерентно је
савремено живљење док друге
кореспондирају са садашњошћу
на когнитивном нивоу.
Представе које предлажем за
учешће на Театар фесту Петар
Кочић 2016 су:
БЕЛА КАФА Александра
Поповића у режији Милана
Нешковића,
ду

Народно позориште у Београ-

ЧУДОВИШТЕ Браниславе
Илић у режији Предрага Штрпца,
Народно позориште Тоша
Јовановић, Зрењанин

На Егзиперијевом фону
з р е њ а н и нс к а
предста ва
приповиједа опору причу о
одрастању у малограђанском
окружењу. Ова динамична
иронија о балканском менталитету представља вјешт амалгам
духовитих сцена из породичног
живота и ксенофобије и бескрупулозности у обрачуну са свима
који стану на пут остварењу идеала живљења паланачког духа.
Користећи мултимедијалност,
редитељ вјешто подвлачи разлику између Потемкиновог лица
малограђанског живота и бруталног документаризма његове
праве природе.

Горка дра мска пил ула
људских судбина у временима
када се лако страда, а тешко проКАФА И ЦИГАРЕТЕ – ПОналази исправан пут, упакована
у лепршави редитељски рукопис, ЗДРАВ ИЗ БЕОГРАДА, ауторски
са одличним гл у мачким пројекат Мие Кнежевић, Атеље
212, Београд
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Топла, урбана, сентиментална, лепршава, побуна против наметнутих норми живљења.
Представа у којој нема ничега
превише ‒ ни енергије, ни потребе да говори о актуелним проблемима живљења, ни сукобности, ни снажних дијалога, ни
језичке осебујности, ни костима,
ни сценографије, али ипак проналази пут до гледалаца својом
питком естетиком и аутентичним београдским шармом.
ДУХ КОЈИ ХОДА Дејана Дуковског у режији Александра Поповског,
Српско народно позориште,
Нови Сад
Социјално ангажована драма
о нашој свакодневици и
појединцу који покушавајући да
одбрани властиту егзистенцију
започиње обрачун са друштвом.
Ова представа одише потпуним
повјерењем унутар креативног
тима, али и потребом да се о понорима људског морала проговори са естетским рафинманом из
позиције театарског елитизма.
Дух који хода представља салонски позив на револуцију и осуду

времена које живимо. Визуелни
идентитет овој представи даје
динамика
мод уларне
сценографије својом бесконачном мултифункционалношћу.
СУМЊИВО ЛИЦЕ Бранислава Нушића у режији Оливере
Ђорђевић, Хрватско народно казалиште, Осијек
Нушићева критика власти настала прије више од једног
стољећа преживјела је многе режиме и династије, али није изгубила на својој актуелности. Савремено редитељско читање ове
сатире, препознајући вријеме и
мјесто на коме се игра, уз помоћ
неколицине глумачких бравура,
додатну комику гради на квазимултилингвистичности актуелног тренутка.
ЧАРУГА Радослава Павловића
у режији Станислава Грујића,
Народно позориште Лесковац, Пулс театар Лазаревац
Романсирана приповијест о
легендарном славонском хајдуку
Јови Станисављевићу Чаруги.
Ова бајковита представа за
71

Пракса

одрасле и дјецу, поред приче о
преступнику која превазилази
властито вријеме и прераста у
мит говори и о љубави, издаји,
партнерству, части, превари, поносу, разочарању...

72

ДРАМА
UDK 821.112.2(436)-2
DOI 10.7251/AGN1607073H

Петер Хандке

ЧАСОВИ У КОЈИМА НИШТА НИСМО ЗНАЛИ ЈЕДНИ
О ДРУГИМА
Позоришни комад (у преводу Жарка Радаковића)

„Не издај то што си видео;
остани у слици.“
(Из речи Додониног пророчанства)
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Позорница је отворени Трг ги мушкарац, успут безгласно
обасјан јаком светлошћу.
ударајући такт, најпре једном шаПочиње тако што Тргом брзо ком, онда и другом, и, коначно,
при скретању са своје стране
прође мушкарац.
Трга у другу уличицу, свим
Онда још један такав мушка- својим телом прати тај ритам, а
рац, из другог правца.
и начин ходања му је усклађен са
Онда се укрсте по дијагонали тим тактом.
два мушкарца; сваког прате
Док се он, као и његов преттрећи и четрвти мушкарац, у ходник ‒ који се у позадини, уоподједнако кратком размаку.
сталом, исто тако појављује и
Пауза.
Мушкарац пролази Тргом, у
позадини.
Ходајући тако, стално испружа он и шири све своје прсте, испружа и уједно подиже лагано
руке, све док тако не опише лук
изнад темена, па их опет спушта, исто тако полагано као што
се вуче Тргом.
Пре него што ће нестати у
уличици, шепури се он својим
ходом, хлади се машући пуним
шакама, главе забачене уназад,
лицем на горе, и коначно у заокрету нестане на Тргу.
Када се он, у истом ритму, за
тили час опет појави, у средњем
плану Трга иде му у сусрет дру74

нестаје, и покушава да се и даље
шепури ‒ обрће на петама, поново, и онда опет поново, док премерава Трг и предаје се своме
такту, ‒ појављују се у предњем
плану, слева, здесна, одозго,
скачући са невидљиве ограде
или моста, одоздо, из канала или
из рупе на улици, размахано, четири, пет, шест, седам других
пролазника, комплетна екипа.

Ни они се не заустављају на
Тргу, разилазе се, напуштају Трг,
већ су се опет вратили, сваки за
себе, и сваки се притом за себе
„уиграва“, увек нагло мењајући
појаве и фигуре, попут химере:
Уосталом, пре су укочених израза лица, а скоком из места такво кретање одмах пређе у трчање
цик-цак, у лупање обућом, у
ширење руку, заклањање очику,
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ходање на штакама, тихо
корачање, скидање шешира,
чешљање, исукавање ножа,
ударање песницама у ваздух,
гледање преко рамена, отварање
кишобрана, ходање у сну, падање
ничице на тле, пљување,
ба ла нсирање по линији,
саплитање, цупкање, окретање
успут укруг, певушење, јечање,
ударање себе пеницом у главу и
у лице, везање пертле на ципелама. закратко шорање по тлу,
исписивање слова у ваздуху; све
то збркано; само као претпоставка.
И већ су они ‒ ти напред, ти
на средини Трга, и тај сасвим позади ‒ опет нестали.

ром за гашење, пре би се рекло
да су на вежби, него да решавају
озбиљан случај.
После њих пролази, крећући
се на прстима, ходом изгзбљеног
у сну, фудбалски навијач. на путу кући; још далеко од куће; испод пазуха му је спаљена застава која му у ходу постепено испада; прати га неко неодређен, са
мердевинама о које се онда жена,
која, иза њега, попут лепотице,
наступи у ципелама са високим
потпетицама, очеше, а да обоје
на то и не обрате пажњу.
Пауза.
Возач ролшуа прошиша сценом; већ је прошао.

Продавац тепиха, са својом
робом преко рамена, дубоко поМушкарац прелази Тргом, ни гнут, ту и тамо застане, пролази,
не примећује га, као пецарош на повијних колена, Тргом на путу
повратку кући.
ка својим муштеријама.
Онда и старија жена,
Још се он тако вуче, кад му пут
закукуљеног лица, вуче колица пресече мушкарац који, као
за куповине.
каубој или гонич, при сваком коПауза.

Није још ни изашла из видног раку опали бичем; као и његов
поља, а већ су преко трга нагрну- претходник, иде он својим пула двојица са ватрогасним шле- тем.
мовима, са шмрковима и прибо75
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И управо већ, подаље, у позадини, Тргом прође Босонога; шакама заклања лице; наједанпут
пусти руке да падну и, са једним
прстом у устима, уз велики кисели осмех, заврти се укруг, као
малоумник који је можда управо продефиловао као лепотица;
за то време, у предњем плану,
Тргом пролазе, прикључујући се
Босоногој, две младе девојке;
ослањајући се једна о другу, ненадано постану пар; и већ су се
опет раздвојиле.
Мушкарац, као епизодни чувар Трга, кривуда сценом, креће
се у цик-цак, посипа из ампера,
шаку по шаку, пепео; као да је
пратња Усамљеноме који на високо уздигнутој глави носи
огромну корпу, придржавајући
је шакама; хода опрезним кораком, као на разапетој жици; коначно, корпа му слободно балансира на темену; корачање му постепено прелази у плесање, из
кога, коначно, настане сигурна
игра.
Такорећи у истом тренутку,
већ журно прође мушкарац налик локалном бизнисмену који,
пролазећи Тргом, ставља у џеп
један од свежњева кључева, (од
76

аутомобила?), и извлачи други,
већи свежањ кључева, (од куће и
канцеларије?), и пребира их
прстима у ходу.
И иза тог мушкарца наиђе неко неодредив; као да је допратио
претходника; заустави се насред
Трга и полако се окрене и врати
се одакле је дошао.
Пауза.
Отворен Трг обасјан јаком белом светлошћу.
Одозго авион, пролеће неколико тренутака; сенка авиона?
О н д а оп т
ситуација.

п р е т ход на

Облак прашине; гроздови дима.
Униформисани промаршира
брзо једном страном Трга; и већ
се поново врати са друге стране,
ходајући идентичним кораком,
носећи у руци букет цвећа; нестане најкраћим путем.
Возач скејтборда, кривуда око
нечег непостојећег; онда скочи са
те своје даске и, носећи је под руком, оде натенане, осврћући се;
за тили час га на сцени замени
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Пауза.
силуета у мантилу и са шеширом
на глави, из кога, када тај пролазПразан Трг, осветљен.
ник Скејртбордисти отпоздрави
Ори се дрека дропљи, као у
подизањем шешира и махањем
њиме укруг, испадне суво лишће, планинама.
а из мантила, када га ТајПотом крик галеба.
пролазник откопча, почну испаДотапка мушкарац са слепачдати шљунак и песак, а на крају
ким наочарима, без штапа; тумауз тупе ударце испадне и неколира уоколо; а онда се, као изгубљен
ко каменица.
заустави; около њега, са свих
Мокра је пак појава која у страна, гужва: изненадно
међувремену већ повлачи Тргом трупкање пешака (који се већ дусасвим другу путању; мокра је до го крећу); други мушкарац безголе коже; као бродоломник који умно прошиша, увек поново
пузи на коленима и који се једва окреће главу преко рамена, бежи
постепено некако негде смести, пред мушкарцем који му показује
али онда и одмах нестане из сли- песницу и прати га као лопова;
ке.
мушкарац, који наступи као келНа његово место сад наступи нер на некој тераси, извади из бомлада
же н а ,
у
л а кој це запушач, баци га преко Трга
канцеларијској хаљини, са по- и оде; поново старица са колицислужавником у руци, на коме је ма за куповине, у пратњи готово
неколико шољица кафе; и опише идентичне старице, колица им се
она кратак лук позорницом, пре разликују; уједно мушкарац на
него што ће да скрене у један од маунтин-бајку, стално се придиже са сица; уједно комплетна
сокака.
група, размахана у ходу, крупних
Одмах прође чистач улица, корака, појединци носе путне
другим делом Трга, са метлом и торбе, ступају један за другим
колицима.
преко Трга, као понекад млади у
возу крећући се од једног до другог купеа, или као екипа спортиста на путу од аутобуса и игра77
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лишта; и наједанпут мушкарац
који у ходу прелистава новине и
не гледајући их, опише лук око
Слепца који на средини Трга као
да ослушкује, и кога сада други
Новопридошли појури иза угла
и ухвати га отпозади за раме, док
се Слепац окачи Новопридошломе о раме па, не окренувши се
лицем према њему, оде средином
Трга и притом темељно испипа
књигу коју му је Новопридошли
тутнуо у шаку.
Тамо где су малопре стајала
последња двојица креће се у
међувремену Планинар, у дугом
прашњавом мантилу, носећи
старомодни руксак, у планинарским ципелама са крампонима;
толико је занесен у своме ходању
да му Трг ни у једном тренутку
не постане одмориште; и рукама
које се широко заклате махне он
наједа нп у т
о ко
н е ко г
замишљеног струка, па око другог.
У међувремену, пређе попреко Тргом млада, елегантно одевена жена, са чекићем у једној, и
зидарским метром у другој руци,
и са ексерима између усана.
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Пауза.
Лист новина склизне одозго
преко Трга, па још један.
Теледириговани аутомобилиграчка избије из једног угла; неко време се креће тамо-амо; опет
нестане, брзо.
Разнобојни змај се ваља, клизи Тргом; буде одуван у споредну уличицу, као лист новина.
Јека удара гвоздене шипке која
је ту негде пала.
Звук рога који се користи у
магли.
Кратак неодредив крик, онда
само гласови малених птица и
тапкање, како се то само могу чути кораци великог броја деце у
пролазу.
Из позадине искоса мушкарац, клати се као пијан, певуши,
потом зајеца, па подврисне, на
крају се искези и зашкргуће зубима; хода укруг.
Комплетна посада авиона, са
одговарајућим пртљагом, пређе
Тргом као унапред утврђеном
трасом, праћена Лудом која им
се, ходајући им за петама, подсмева, љуби им трагове,
прислушкује их седећи на поду,
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и, коначно, отпузи четворонош- шумских бубњева), огромну морке.
ску шкољку, џепни рачунар, пенЗа то време се већ појавила дрек, јабуку, женске чарапе, лимлада жена; у ходу извуче из цидерско срце, неповезан
омота свежањ фотографија, раз- свежањ новчаница, хармонику
гледа их појединачно, застане, од кредитних картица, ручну
насмеши се; уз изражајан смешак лампу за истраживање пећина.
удуби се у једну слику; корача
даље; а онда посматрана од непознатог пролазника из другог
правца који се такође смешка,
нагло укочи израз лица и, са изразом маске, скрене у уличицу;
пролазник пак свој осмех преноси даље Тргом; а онда га Луда,
преврћући се у кратком луку,
улазећи на сцену и већ опет
нестајући са сцене, за тренутак
подсмешљиво подражава.

Онда он журно оде, баш као
што је и дошао, са јабуком у истој
руци у којој држи кофер.

Чистач улице; долази са метлом; чисти, док ветар папире које
он гура пред себе одмах враћа
иза њега, и колико год да он очисти у једном правцу, све више тога долети и сјури се из супротног
, слева и здесна, и сваки пут он
крене назад и поново почне да
чисти; радећи без престанка,
Мушкарац; крупним кораци- напредујући, ипак, колико-толима журно долази из дубине про- ко, изађе он тако из видокруга.
стора, као млади „махер“, са поЛепотица; прође, коначно; у
модним „асесоаром“; заустави се тренутку појављивања обори очнасред сцене, зарони руком у џеп не капке; свесна да је посматрају
одела; испипава друге џепове; са свих страна, поиграва се тиме
испразни џепове најпре у шаку, ‒ без ичијег суделовања; прође
онда на свој коферчић; на средином позорнице, уз један
коферчићу поново слаже, једини дуги развучени поглед, из
церемонијално, једну по једну прикрајка; не засмета јој, нити је
ствар, брижљиво, натенане: своју узнемири: ни дрека мачке, ни
дречаво црвену марамицу, коц- подригивање преко звучника, ни
кице за играње, празну лименку изненадно трубљење аутомобиималина (производи звуке пра- ла, ни нагло лајање из уличице ‒
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подругљиво опонашано? ‒ ни сада између њени х ног у
заустављени папир, ни сада из
ведра неба треснута цигла, па
чак ни млаз воде који из уличице запрска по њој; тек је при
одлажењу са Трга опет подигла
очне капке.

Појављују се друге две
неодређене прилике.

Једна прилика се заустави и
подигне главу; као да је управо
стигла, гледа око себе, дише дубоко, клима главом; друга прилика јој махне да настави даље,
па опет, и опет; а прва прилика
Девојчица; у мајици купљеној се лагано окрене око себе и нау бутику; прође, описавши лук; стави да на одстојању прати прву.
носи послужавник и на њему
У међувремену у позадини, уз
шољице кафе; Тргом за то време звук звонцета, друшкан на биципролази просјак, пребројава клу.
новчиће у посуди и онда их све
Жена, главе повезане маратутне у џеп од капута.
мом и у гуменим чизмама, поПотом прођу две неодрешене преко прелази Трг, тегли канту
прилике, долазећи из различи- за заливање цвећа и увели, истих праваца, једна (мушкарац?) трунули букет и баци га у висоноси у руци књигу, друга (муш- ком луку иза позорнице.
карац?) носи векну хлеба.
У следећем тренутку однекуд
Не обазиру се један на друго- дође готово истоветно одевена
га; баш у тренутку мимоилажења жена; тип старице, са српом, сноонај са књигом је отвори, а онај пом грања и цегером препуним
са хлебом загризе векну.
шумских гљива.
Читач успори, баш као и тај
Трећа жена, неодредива, готокоји једе хлеб; онда Читач погле- во истоветно одевена, креће се
да горе, па преко рамена; а Тај- трећим путем, празних руку, дукоји-једе-хлеб, гледајући укруг, боко погнутих леђа и врата, линапусти Трг.
ца све време као прикованог за
Велики отворени Трг, јарко тле, као да је управо пристигла;
осветљен; иначе ништа друго.
иза ње пристиже планинар; стално одуговлачи у ходу; као да му
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је пут преузак за претицање; гледа, притом, мирним погледом у
даљину; нема око ни за кога непосредно испред себе.

ногом ‒ цупкајући на једној нози крај њега; коначно, Луда Трга
иде четвероношке, као куче, и
кевће; господар Трга ниједном не
Пред Трећом-женом и Плани- опази Луду Трга за време њеног
наром, који као да корачају у ме- контролног „хода“.
сту, мушкарац, као кувар; као да
Споредним путем неколициби да одахне; као да је накратко на вуче кип, учвршћен на
изашао напоље да би повукао не- постољу на точковима; другим
колико димова цигарете; и већ је споредним путем пак пролази
особа са шакама на ушима наопет нестао из видног поља.
Следећи мушкарац; мукот- спрам сирена слева и здесна, које
рпно се креће ка углу; на раме- онда прелазе у завијање као принима носи рибарску мрежу; за то ликом узбуне (а то одмах буде
време је Планинар изашао на нагло прекинуто).
светлост и пустио птицу која му
Као утвара шмугне позорније улетела испод кошуље да одле- цом Папагено, са кавезом за птити.
це, у одећи од перја.
Загрмело је; загрмело је још
Поглед на Папагена преобрати се у поглед у нешто попут маједанпут.
Тргом протрчи жена; сада лене чете дрвосеча са секирама и
трчи назад; у рукама носи поза- тестерама о раменима.

машну неуредно наслагану гоЗа њима прошара позорнимилу рубља.
цом, као лутајућа светлост, млаКао да се ништа није догоди- да жена; разрогачених очију, са
ло; гега се потом мушкарац ши- шаком преко усана; потом падроко размакнутих ногу; њише не, уз безгласни крик; изокола се
куковима и раменима; у ставу го- одмах зачује подневна граја врасподара Трга; прати га у стопу баца, летњи пој ласта, па
неко као Луда Трга, која га најпре крештање било којих птица.
подругљиво опонаша, а онда се
Жени накратко пут пресече
окачи о њега, најпре руком, онда мушкарац који носи лопту, по81
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том мушкарац који изгледа као
Јапанац са фотоапаратом о врату, спремним за окидање; мушкарац и не види жену на коју је
наишао; има око само за Трг; на
Тргу су жена која тихо плаче и
одлази, још један возач ролшуа,
овог пута са једром испред себе,
и медицински радник који је изашао само да повуче дим цигарете и одмах се опет врати одакле је дошао, на истом месту на
коме је малопре био кувар; Мушкарац потом као по концу хода
уназад; отпозади му се учини да
ће проћи аутобус.
У предњем и задњем плану
Тргом сада прелазе две особе, погнутих глава, ничим посебно
упадљиве, сем што у ходу делују
пословно.
Пауза.

чице и већ у следећем тренутку
га (је) нема.
Мушкарац са пером у
раздељку, као тамо заборављеном;
пролази; у сусрет му долази други мушкарац; овај погледа
Мушкарца-са-пером; Другимушкарац свеже шаке повезане
завојем.
На одстојању, из различитих
праваца, два пешака, готово да
се очешу мимоилазећи се; не
отпоздрављају један другом и не
дају једна другом никакав знак.
Отпоздраве се и дају један
другом знак двојица бициклиста,
поштара, у тренутку када један
другом пресецају пут, а исто и
двојица униформисаних, онда
исто, разуме се, готово прикривено или као потајно, мушкарац
и жена у мимоилажењу.

Мушкарац; вуче Тргом лаку
Трг је празан, обасјан јаком плаву приколицу у којој се
наслућује појава у белом, као
светлошћу.
Зачује се шумљење, појача се; мумија.
изокола се чује бука, утиша се.
Мушкарац; са стране; неко
Мушкарац, или жена; повеза- време је у видном пољу; потом се
них очију; напипава у мраку повуче из њега.
(сцена је осветљена!); излази,
Малена група планинара; прекрећући се у краћем луку, из ули- лазе Трг дијагонално; Група има
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претходницу, главнину и заостале; сви корачају погнутих глава;
ходају тешким корацима који се
ни на звиждук са стране не
убрзају; у одлажењу се један Заостали чак заустави; подигне поглед и крене да у ваздуху руком
исписује линије фигура које птице описују у лету.

Такође одоздо отпозади,
уједно из канала или из јаме,
израња други пар; као да су тамо
дуго били заједно; одлазе
осветљеним Тргом; загрљени;
ходају по некој отвореној спирали; блажених израза лица; увек
се поново осврну према месту са
кога долазе.

У међувремену је опет
пролелујала Она, или друга Лепотица; залакћена о Онога, или
другог Идиота Трга; снажан блесак накита, богато распоређеног
од косе до потпетица; Идиот дели шаком пољупце укруг из кога
сместа иступи часна сестра у црном, невидљивог лица, са пластичним кофером у једној, са пакетом свезаним канапом, у
другој руци; Часна сестра одлази некуда иза леђа Оне (Лепотице) и Онога (Идиота).

Мушкарац дотеран као гангстер, празних шака, поиграва се
прстима; имао је у међувремену
мањи наступ; сада се журно
враћа; у обема рукама носи кесе
из самопослуга из којих извирује
поврће.

За тренутак је на Тргу неколико неодредивих особа, на путу од
једне радње ка другој.
Мушкарац, пролази, носи у
руци грану.
Мушкарац, појављује се одоздо, из дубине, са радничким шлемом на глави; како се појави, тако и нестане.

Исто тако журно пролази
мушкарац са лисицама на рукама; босоног; у пратњи двојице неодредивих; у цивилу.
Везани је при кратком
пролажењу свуда погледом тражио гледаоце; али одмах за њим
Тргом пролази опет Она, или
можда нека друга Лепотица; повлачи поглед у себе; овога пута
се вуче споро; има велики стомак; као да је у поодмаклој
трудноћи; дел у је крајње
усамљено; носи писмо на које већ
у пролажењу лепи поштанску
марку.
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Старији и млађи мушкарци и
жене; образују пратњу Лепотице,
тако што и они носе пошиљке,
обрћу их, неке адресирају,
затварају коверте, још једанпут
читају писма, гледају разгледнице, прилазе са различитих страна света неком невидљивом центру „са оне стране“ Трга; један
мушкарац, празних шака, опет
се враћа, некуда одлази; једна жена је отишла даље у уличицу; позади се успиње мушкарац, за тренутак застане.
У међувремену је, негде другде на Тргу, мушкарац, такорећи
без одеће, муњевито прошао; а у
предњем плану је у дводелној
униформи прошао својим путем
мушкарац са морнарском
врећом, по средини увезаном дебелим конопцем; у тренутку наступа спушта врећу; у њој је
огроман глобус који, при мушкарчевом одласку, засветлуца из
вреће; тај носач, ходајући тако,
почне да говори неразговетно;
потом пређе у мрмљање и
шаптање; све се то онда понови.

један од њих се усред пролажења
од Бесциљног преобрати у
некога-ко-има-циљ; његов пратилац, нагло изгуби циљ кога је
био свестан.
И опет се чуеј шуморење око
Трга.
Келнер, у кратком наступу, изручи из посуде коцкице леда.
Пауза.
Празан Трг обасјан јаком
светлошћу.
Један једини лист падне.
Пуцањ и његов ехо; опет
пуцањ, па опет.
Мушкарац изађе на Трг; носи
аветињску оптичку справу; као
да је изашао из оптичарске
радње; проба свој поглед; поново се врати одакле је дошао.
Негде другде Трг препречи
жена са корпом о лакту и у њој
раним јабукама; једну јабуку загризе у ходу.

Чувар Трга, исти онај
Два ловца на зеленој носиљки одраније, или други?, скрене однекуд на Трг, шмрком пере тле.
од грања вуку трећег.
На сцену ступи групица коју
Онда, једноставно, Тргом
прође неколицина са и без циља; предводи неко са високим
84

ЧАСОВИ У КОЈИМА НИШТА НИСМО ЗНАЛИ ЈЕДНИ О ДРУГИМА

летњим шеширом на глави; група је то пре искривљених,
сељачких креатура, свечано налицканих, одеће у тамним тоновима, већином старијих особа
које се, трзајем, зауставе и, као
већ само због светлости на Тргу,
избаце
у н ис оно -у зви к
запањености који они, док се сваки појединачно, кривећи се, споро врти укруг, онда, при одласку,
уз немо сведочење вође,
понављају не отварајући уста,
такорећи за вођу, преобраћајући
звук у опште зујање.
и опет се на одстојању сусрећу
мушкарац и жена; мушкарац одмах погне главу; жена је држи
усправно; мушкарац непосредно
пре мимоилажења погледа у лице жени; претходно је жена управо скренула на другу страну.
Две лепотице, ходачице ‒ мислим на спортску дисциплину ‒
одговарајуће одевене, за тренутак прођу, типичних покрета.

што се невољно сагне за њим, искочи брава кофера из кога испадну ствари, на што се жена, пошто
их је осорно и разгневљено прикупила, при следећем кораку
спотакне, чему се наједанпут
неодређено насмеје, што се при
њеном поновном удубљивању у
досије, у даљем ходум појача и,
када се она сада и заиста спотакне, запне, такорећи падне, и избаци крик бола и беса, пређе, у
њеном одлажењу, у громогласан
смех.
Опет планинар, са шеширом
у једној и књигом у другој руци,
дубоко погнуте главе, иде својим
п у тем, ка д неочекивано,
тапкајаћи, наиђе неколико пешака, корацима који се оре Тргом;
пешаци при обилажењу такорећи
хватају у „маказе“ планинара,
очешу му шешир и књигу, и не
осврну се за њим, а већ су шмугнули цупкајући, док планинар
сада церемонијално пљуне, погне се, настави својим путем, попут пешака пратиоца подигне
руку и изненада отпоздрави.

Млада, „модерна“, пословна
жена, са прозирним коферчетом
у коме се назиру разне ствари;
Док и даље тако шета, иза
чита у ходу досије; уједно носи у
шаци мобилни телефон са ис- њега је геометар већ ставио на
пруженом антеном, који јој ис- постоље свој уређај, гледа кроз
падне на тле, на шта одмах, по- њега, маше свом невидљивом
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партнеру са друге стране Трга тлом, све док се не испостави да
улево, па удесно, показује му па- у њему није неколико бића, па
лац и Трг је већ опет празан.
чак ни два у борби, него једно
Такорећи старац, са старин- једино, у самртном ропцу који
ским кључем од капије, указује коначно заврши; то клупко се
развије (размота, испружи, умисе као периферна појава.
ри), поред њега расуте у борби
И баш тада мушкарац ‒ могао изгубљене ствари, ципеле.
би то да буде Јапанац од малопре
Умирућег су, све до последњег
‒ са планинарским штапом у шаци, вуче на леђима седокосу же- трзаја, поспрдно подражавале
ну; младић са махалицом од пал- Луде Трга.
миног листа или листа папрати;
Тишина.
два, три мушкарца која у доласку
Длазе двојица, у белим манпију воду из пољске боце; један тилима, са носилима: неколико
као Мојсије који се враћа са захвата руком и већ је то
Синајам са божјим заповестима; одношење умрлога, па и његових
други као да усред свога ствари.
скањерања заузима ста в
Двоје, најпре на одстојању,
војничког отпоздрављања, лупне потпетицама; малено друшт- сведоци смрти, падају једно друво у белим и црним свечаним гоме у загрљај; бацају се једно на
оделима, свако истреса у ходу друго; прескачу једно преко друзрна свадбеног пиринча из косе гог у журном одллажењу.
и са рамена; и опет лепотица,
Потом прогега још и ведар
најпре видљива само отпозади, мушкарац који ништа не слути.
осврће се и изненада крене према мени!
Трг за себе, обасјан јаком
И баш тако се изненада сјури
светлошћу.
на Трг нешто попут Клупка,
Опет се уоколо чује хука,
најпре степујући, уз пратњу као
вишегласног скичања, рикања, јесења.
ћијукања, шкрипања, и крене да
се ваља тако уздуж и попреко
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Прође мушкарац који изгледа
као баштован, за собом вуче
грабље, као скиптар, врећу сламе; изгуби струк сламе.

тренутак се из уличице укаже
мушкарац са маском фауна;
двојица се, протрчавајући попреко, додају лоптом; опет старица
са познатим, пијачним, сада
шкрипавим колицима, пуним
пластичних кеса; у позадини се
кроз ваздух вине мушкарац као
Тарзан; сцену окрзне мушкарац
у кућном мантилу, са кантом за
ђубре; она и он, опет запућени да
пошаљу писмо.

Неколицина из циркуске групе – гласник, девојка, мушкарац
који изгледа као кловн, са
мајмуном на рамену, патуљак –
ходају Тргом, направе „осмицу“,
као у арени; насред пута им се
прикључи Луда Трга која за тренутак ту нађе прибежиште, као
сапутник; у следећем тренутку је
Мушкарац се шуња лепотици
Луда опет сама, и одлута некуд. отпозади; спреман је на скок; а
Опет позорницом поносно хо- онда јој нежно положи шаке преда Лепотица, праћена другом Ле- ко очију; потом је, пошто се она
потицом, бржег корака, која из- није ни осврнула, узме у наручје
ненада одјури, снажним ударци- и однесе са Трга.

Он испусти дубоки уздах.
ма ципела ударајући у мозак тој
пред собом, и нестане у уличицу
Пролази мушкарац; на голим
постранце; прва Лепотица се, рукама, све до лактова, ручни чадржећи се за главу, заустави.
совници.
Док она тако стоји укочена,
Двојица или тројица у тешким
пролази мушкарац на ролшуама, зимским капутима, са коферима
одгурујући се скијашким штапо- и сандуцима, сретну другу
вима; прошиша тако и успут јој двојицу или тројицу лако одевеистргне ташну; она се потом них, у шареној летњој одећи.
заврти у круг.
Прва двојица закратко застаДок она потом и даље стоји ну пред електричним возилом на
укочена, пролази неко са гуменим точковима, које кривуштафелајом, са црним шеширом да позорницом; на возилу су
и у костиму деветнаестог века; за двојица са капама са ободом;
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транспортују мртвачки сандук;
иза возила Луда Трга, тапка; руке су јој прекрштене на грудима;
као да је ожалошчена; на то се,
између обеју гру па, без
устручавања, одвија мала, као
дуго припремана размена одеће
и предмета; и свака група се потом одмах повуче у свом правцу.

Као случајно, док су ова
двојица још била у слици, негде
другде, трећи мушкарац који
тресе главом иде својим путем,
разуме се, све спорије, постепено прелазећи на климање главом, из којег опет настаје
трешење, из кога опет климање;
и она двојица успоравају, све
У међувремену је однекуда на- монументалније, све док на крају
нет ветром шлајер; одмах за један не испољи исто што и друшлајером млада жена у венчани- ги.
Овај притом није имао око за
ци; венчаница је очигледно недовршена, тек у облику за пробу; старог мушкарца у богато
жена тражи шлајер; налази га и нацифраној оријенталној кућној
нестаје.
одори, док је, показујући руком
И све то долажење и одлажење, у светлост, кући водио, прелазећи
на пре ти х им ђоновима, тргом, младића у ритама, скорепреобраћа се, најпре свуда око ло блатњавог, који скоро и да
Трга, у тапкање деце која потом није био у стању да хода,
трче крос; чују се одговарајући прилазећи њему који је претходно после сваког корака опет узповици.
мицао као своме изгубљеном сиБило ко прође сада поред би- ну, док се појавио и Трећи, одело кога; устукне; устукне и дру- вен као кмет, са јагњетом у рукаги; зуре један другоме у лице; ма, као претходница овој
препознају се; у заблуди су; за- двојици.
тресу главама; избегну један друГотово да и нису зашли у улигога; још једанпут се тргну;
погледају забезекнуто један за чицу, а за њима, са наочарима подругим; оду сваки својим путем; дигнутим на чело, са прстом у
нечему, као књига музичких тектресу главама.
стова, иде Луда или Господар
Трга као њихов одушевљени
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имитатор – глуми свакога од
њих, повремено их бркајући, на
одстојању праћен другим који у
своме кругу светлости носи Трг
као макету, умањен, од дрвета
или папира; њима се на крају
придружује трећа особа, носећи
кројачку лутку испод једне руке
и гомилу костима у другој руци;
веома журно одлазе.

са друге стране, претећи покаже
мантил претходног мушкарца,
на што новопридошли крупним
корацима оде путем првог мушкарца, а жена крене за њим, а пут
јој пресече група чилих планинара сениора.

Други старац, сам, иде овима
у сусрет, такође са штапом којим
из чиста мира насрне на планинаре, на што они одмах парирају
Празан Трг обасјан јаком својим штаповима, из чега се
светлошћу; са свих страна про- развије битка мачевалаца и
лазна бука; Трг личи на малено потраје све док тај самотњак не
натера своје противнике у бекострво.
ство и не настави лаконски
Звиждук мрмота; крик орла. својим путем.
Аветињски кратко зврјање
Неко време, потом, као да
зрикаваца.
Тргом иду само мудраци, и то,

Два мушкарца гурају и вуку увек у једном правцу, сваки пут
стуб положен укосо на малена исти, појављују се увек са једне
стране, повлаче тако своје вечне
кола са мердевинама.
кругове, час пре би се рекло, саМушкарац прати жену;
мо као споро напредујући у дунестају; као да су иза Трга брзо
гом реду, час као у некој поворописали круг; жена сада прати
ци у почасним мантијама, па као
мушкарца; препречи му пут, он
земљорадници у жетелачкој
јој узмакне, на што му она понопроцесији, руку пуних снопова
во препречи пут пошто је хтео да
пшенице, боца вина обложених
је заобиђе; она га ухвати за манликом, гирланди кукурузних
тил, на шта се он отргне и полуклипова, па као ветерани са свинаг одјури, док жена трећем
ме као што ту припада, коначно
мушкарцу, који се сада појавио
и као појединачне старкеље, сва89
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ки за себе живахни или мање чили, неки већ у заостатку за пун
круг, дакле заобиђени, а из супротног правца у концентричном кругу сада долазе у сусрет
други; један између два концентрична круга, док остали непрестано иду у круг, остаје по страни и тапка у месту, тешко подиже стопала; други испада на другом крају, стоји, тражи зид, испуст за главу, за руке, за ноге;
тражи га штапом; а онда
наједанпут задрхти, сав; при том
му је лице мирно, тише и блеђе
од крика који се зачује из уличице, па замукне, па се опет заори;
и то су гласови ужаса и бола, који
надјачају чак и доста снажне звуке долажења и одлажења, на
Тргу, случајних пролазника у низу у коме је и сцена филмске екипе којој, у пролажењу, Трг, са свима на њему као у поворци, и припада, иако то на први поглед није
место снимања; и у таквом изненадном метежу и гурању затресе се у позадини на хоризонту,
праћена дреком деце, последње
лице Месеца, иза те рунде стараца, разуме се, тако споре да у
с та л ном д рх та њу сва ко
појединачно трзаво подизање
главе после оног гурњави бива
90

јасно за онога у гужви који би
можда за њега имао око; али без
успеха (или то нису тражене
очи).
На ту епизоду се одмах
наставља неколико краћих, при
чему Тргом наједанпут прелазе
попречке, заобилазно, унакрст,
само млади; наједанпут само
мушкарци; наједанпут само жене. А онда пролазе, свако својим
путем, мушкарац преобучен у
жену и жена преобучена у мушкарца; у пролажењу губе, један за
другим, делове одеће, покупе их,
наставе даље.
Мушкарац прође у стилу
младића па се врати као остарели, што се види не по кораку, него по кожи и коси; а сасвим на
другој страни, дете је одавно
умирено; прошетају осветљеним
простором и у оријенталним
одорама два младића, као два
брата; један носи у рачви велику
рибу док, тако, опет сасвим на
другој страни, Енеј вуче Тргом
свога остарелог оца; у руци му
смотуљак исписане хартије,
поцрнеле и нагореле.
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Пауза.
Шљашти празан Трг.

као халапљиви ждерач јабуке,
витлајући пакетом пелена за бебе.

У позадини већ устаљена
Док се Оборени, са ручком кагрмљавина невидљивог мотоциклисте; потом лупање пропеле- веза у згрченој песници, вуче за
њим, позорницом опет ступа
ра изнад сцене.
Планинар, носећи комплетан
А онда се опет задими, укруг. пањ, испран кишом, окренут наОпет на једном сегменту Трга опако, са кореном у вис, спушта
прође неко као Папагено, у одећи га, после кружног освртања, и сеод шкољки које звоне, уместо да на пањ са кореновима као ноперја; носи празан и широм от- жицама шамлице.
ворен кавез за птице.
Док Планинар развија карту,
Неко неодређен, руке испод
широког мантила, прати Папагена; и Папагено се све чешће
осврће за њим; овај се креће као
по траговима, описујући лукове
или крећући се у цик-цак.
Тек пошто је овај, пратећи
претходника, загризао јабуку и
пошто је из мантила на видело
изашло паковање пелена за бебе,
мушкарац у одећи од шкољки
поново погледа пред себе; успут
се чак разиграно безбрижно осврне.
Но Пратилац је већ ту. Већ му
везује руке на леђа, удара га пакетом по потиљку, так ода се овај
строваљује на тле и остаје тамо
непомичан, а Пратилац одлази

Тргом изненада јуриша неколико војника; одјуре за неким; за
тренутак су у мањем броју; али
из правца одакле су се први пут
појавили дојуре још једанпут; и,
коначно, преобраћени су сада у
једног јединог бегунца који се,
дахћући и млатећи главом,
појављује из истог правца и онда ненадано опуштено, пошто се
прикључио планинару на пању
са
ко р е н о м ,
т а ко р е ћ и
отпоздравља, уздигнуте шаке,
дефилеу двеју следећих групица:
једне која вуче бедуински шатор
и друге која на колицима гура
споменик разбијен у више делова; планинар у међувремену изува ципеле и избацује из њих
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каменчиће и песак и пропушта поново да седну, за тили час поскоче, закораче тим путем.
их кроз прсте.
У међувремену се опет
поја вљу ју т ру д н и це, с а
напуњеним колицима из самопослуге, сада у пратњи мушкарца; заустављају се на осветљеном
делу Трга; грле се по свим правилима уметности – жена помера у месту колица тамо-амо.
Док они онда одлазе, једна жена носи на глави корпу прекривену белом марамом, а један
мушкарац гура колица нешто
даље од жене; поносно прође
сценом мушкарац са макетом
грађевине на испруженим рукама: уместо умањеног празног
Трга, овог пута је то огроман модел класичног лавиринта који ходач покушава да исцрта корацима у кретању.

Носач тепиха – пута се, по
учињеном делу, спусти на ивицу
пута, на одстојању према другој
двојици.
Као први гости пута већ се
крећу Аврам и Исак, отац за корак иза сина кога он, положеном
руком преко рамена, гура пред
себе; друга рука држи леђима
жртвени нож; прати их
неодређени пар који се
наједанпут преобрати у краља и
краљицу; ове прати „стари лихвар“ који се на краткој деоници
пута преобрати у некога ко корача у скоковима; овог прати јунактачно-у-подне који се не
предвиђено преобрати у умереног тихог писца, јер има бележницу испод пазуха; писац
чаролијом скрива свеску, извлачи куглу од планинског кристала, у коју се за тренутак сажме
сва светлост Трга; уједно писац
прекине чаролију, распукнувши
надувану кесу од папира.

Док он тако, крећући се угаоно, отплеше, већ је ту следећи
мушкарац, опет са уроланим тепихом; пешак сада пак одмотава
тепих, по дијагонали Трга; тепих
се преобрати у пољски пут, са
свим глиненожутим траговима
Пауза.
колских точкова и са пругом од
Осветљен Трг; посада Трга је
траве по средини; двојица који на пању, на ивици пута.
су дошли први, пре него што ће
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Уоколо се разлеже праћакање, ступи на Трг стари пар, обоје ликао од риба које скачу; и јако жу сладолед.
зујање се подиже у ваздух, као од
За тренутак Тргом не пролалетњег роја пчела.
зи нико; свако се, по појави, зауНеко у паничној журби, са не- стави; уједно престане да делује;
сесером, избије на светлост и стоји, седи, одмара се; тако и сви
наједанпут није више у журби; потоњи пролазници: двојица,
одвуче се на страну; придружи круже један око другог као рвасе ономе на ивици пута, чучне чи, вребају одлучујући захват, и
наједанпут се мирно разиђу; напоред њега.
Исак се враћа чио; у пратњи ступи мушкарац победничког
Аврама празних руку, као мртвог израза, подигнутих раширених
руку, и сместа их спусти; утрчи
уморног.
мушкарац који на грудима носи
Они остају на одстојању; отац стартни број који, чим се мушкаје положио главу у синовљево рац заустави, одмах спадне; жекрило; опет иза сцене пролазе де- на, првим искораком на светлост
ца, препознатљива по непреста- делује као да се дигла из мртвих,
ним дозивањима и вици; једно па као рвачица, па као
дете приђе на коленима, па ско- неупадљиво биће међу осталичи на ноге, отресе прашину и ма; мушкарац, са снегом на распусти се било где. Опет се менима и шеширу, заустави се
ушуња Луда Трга и стане опрез- пошто је такорећи већ прошао и
но да за гледа с ва ког а одлучно скрене ка средишту
појединачно, онда се повуче у по- Трга, при чему одложи шешир,
задину, ходајући на прстима; у отресе снег и стане да хода све
исто време наступи „Луда тише, све ситнијим корацима.
Књиге“, стално тражећи својом
Коначно, спотичући се, ступи
отвореном књигом зрак светлости, ходајући тако напред- назад; на сцену још и појава у плавој
у ниформи,
са стране доскакуће неко, као на р а д н и ч к о ј
каменовима који штрче из реч- котрљајући притом колски точак
ног плићака, и сада се задржи на - или је то, можда, розета са каобали, и осврће се; истовремено тедрале у Шартру, застакљена
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Плавим кроз које се светлост сада вишеструко прелама?, појава
заокрене и већ се враћа без те
ствари, тражи место међу осталима, разуме се, никако да га
нађе, то неналажење места је све
драматичније, на крају Луда
Трга, алијас Маестро Трга, алијас
Патрон Трга, одведе ту појаву
као из рукава било где (и нико
још није у толикој мери био на
своме месту), на шта Лудин
помоћник скине маску и постане Ко-зна-ко у том међупростору
са свима осталима.

и опет, па се преплаше, а онда се
тргну.
Мушкарац лупи себи шамар.
Мушкарац позове жену да му
седне на колена и већ је она на
њему.
Мушкарац преврне свој сако
у свечано одело.
Мушкарац чисти ципеле другом мушкарцу; мушкарац се,
тражећи ослонац, ослони на жену; мушкарац дивље гребе по поду.

Мушкарцу који личи на
некога-ко-чека приђе други
Пауза.
мушкарац-који-чека, придружи
Трг осветљен јаком светлошћу, им се трећи мушкарац и стане да
јунаци у пуном броју су и даље глуми чекање ове двојице.
ту, стоје, чуче, усправно седе, на
Мушкарац и жена положе шаодстојању или збијени.
ке једно другоме преко стидних
Опет се кружно шири делова.
шумљење и зујање, праћено по
дијагонали звуком мљацкања
које се наставља и позади, и то је
звук као при замрзавању језера,
праћен једнотоним цврчањем
далеког зрикавца, праћеног пак
звуком тишине.

Мушкарац одсече себи прамен косе; мушкарац поцепа себи
у ходу део одеће на грудима;
мушкарац нагази ципелом на
псећи измет; жена добаци кључ
мушкарцу који потом почне да
скакуће.

У једном дугом тренутку се
Мушкарац у пролажењу нагдешава следеће: сви се стресу од ло повуче другог мушкарца.
страха, уједно се згрозе, па опет,
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Мушкарац се баци потрбуш- да убије, бива, само захваљујући
ке и положи уво на тле, онда и посматрању других, одмах умидруго уво.
рен, баш као и жена пошто је
Мушкарац престане да тобо- наједанпут зајецала из петних
же чека и, пошто је већ отишао у жила и кукавно зазвиждала; ти
страну, други мушкарац га вра- који посматрају уједно се примичу.
ти на место чекања.
Мушкарац нешто тражи, погнут, па се креће четвороношке;
исто тако, заједно са њим, тражи
нешто и други мушкарац; трећи
мушкарац им се прикључи, препречи им се на путу, а било где
на његовој страни почне да тражи нешто још један мушкарац;
први мушкарац пронађе нешто
и држи га на светлости коју уопште није тражио; један од трагача пронађе нешто, мислећи претходно да га је изгубио, и сада га
љуби и прислања уз срце.

Уједно се догоди да су сви они
једноставно ту, само гледајући
или само сл у шајући, и,
посматрајући тако једни друге,
преобраћају се они једни у друге
и тако то бива свуда на Тргу.

Нек и п р оно с е зна ке
распознавања, цвеће, књигу, па
фотографију: опште климање
главама, изненадно застајање,
тек онда у правом смислу речи
климање главама, коначно, неочекивано безречно „Да“ и неспретно грљење.

Мушкарац полива, преко чеИсто тако неспретно сударе се
ла другог мушкарца који лежи, главама двојица који су и даље
воду из чутурице.
тражили нешто на тлу; мушкаМушкарац иде напред- назад, рац подигне другог мушкарца са
као Пер Гинт, љуштећи главицу пода и, дахћући, они круже; жена милује мушкарца коме се лилука.
це гротескно искриви.
Све чешће људи на Тргу
И опет су сви само присутни,
гледају један у другога, не!,
посматрају један другога: муш- све ужих зеница у очима.
карац који је изненада појурио,
дунуо у трубу, лудачки спреман
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Крици гавранова и урлици
Сви заједно обликују својим
паса, уједно у томе притајена телима степенице на средини
јеткост.
Трга, са којих се онај који лежи
Почиње олуја, високо изнад као највиши праг нагло придигТрга, грми и пуца, никоме се до- не и сиђе низ степенице, на што
ле на Тргу не помиче ни длака на се из дубине, из подножја степеница зачује звук звона, готово
глави.
неухватљив, час метални звук,
Над сценом се разлегне раз- час пуни звук, час из даљине, час
новрсно болно и кукавно урлање; из близине, час чисто, час крчећи,
зачује се урлање час детета, час на шта сви скоче, погну се, полослона, час свиње, па пса, носоро- же шаке на бутине, сада
га, бика, магарца, кита, диноса- ослушкују, понеко усхићено, поуруса, мачке, јежа, корњаче, киш- неко згаћено, понеко весело, а поне глисте, тигра, левијатана.
неко измучено.
А онда се не догађа ништа, саУз ту звоњаву провеслају онмо се виде различите боје: одеће, да иза Трга, штрчећи горњим декосе, очију.
ловима тела, у невидљивом чам-

Присутни притом посматрају цу, видљивих весала, две сподобе у афричким одорама, заустаједни друге.
ве се и, ћутке, крену да товаре,
Двоје греју једно другоме шавеликим гестовима, своје возике испод пазуха; мушкарац се
ло.
преплаши некога ко му у сусрет
Нико се не обазре, иако преиде као његов двојник; мушкарац очајнички тражи свога по- ко такорећи сваког, једног за друсматрача и, пошто га пронађе, гим, опет пређе неки трзај.
може сада да глуми стање у коме
Оно двоје одвеслаше, док звосе овај налази; мушкарац прати на испод језера и даље звоне.
погледом лагано па дање
У последњем тренутку појури
појединачних листова (хартије)
и тргне се при паду сваког за њима мушкарац у правом радничком мантилу; уједно се
појединачног листа.
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такорећи зачује тресак; неко му сриче, па опет, и опет, увек различитим тоновима.
је подметнуо ногу.
Овај нагло „заћути“, као пред
Прекида се звоњава, прекида
коначно говорење, али остане, и
се сан.
Неко махне, па још неко, па даље нем, без израза.
још неко, па целокупан хор.
Пауза.
Трг, светлост, силуете.

Приђе му жена, са ланчићем
за новорођенче, и привеже га
старцу око испружене руке, а
овај, погледавши најпре у наруквицу, па увис, нагло ускликне,
без речи, замуца и затрешти.

Мушкарац, веома стар, шиИ опет понеки гледалац климром отворених очију, сада му се
и преостали обраћају, примичу не потврдно главом; потврдно
климање главом сваки пут као
му се, посматрају га из далека.
да прати појединачну реченицу;
Наједанпут се он смеје укруг.
неки већ полазе и успут климају
Тишина.
главама.
И почеће он одмах да говори;
покушава да буде заносан, размахне се, затапше, крене да диже руке увис према небу, стаде да
тресе раменима, да клима главом, да безгласно помера усне, да
извија обрве, повремено чак да
се повија у к у кови ма ,
подражавајући ток говора.
То примећују и најудаљенији.
Као да га понеки гледалац
унапред разуме, потврћује му
к лимањем главе, поново
потврћује климањем главе,
дешифрује то што овај „говори“,

Свеопшта поворка, у великом
луку около Трга, образује се, разуме се, тек на тапшање старца у
срцу Трга, што се зачује још
једанпут, па још једанпут, на шта
се старац, избацивши још некол и ко фра г менат а с вог а
подврискивања и клицања од радости, уврсти у поворку носећи
бебу у наручју, док се из гужве
зачује понављано, нестално,
појачавано пијукање, као нејаких
птичица које је мајка-птица напустила, пијукање на које се онда надовеже кружно шумљење;
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претходно је томе прастарцу ма- загревању, и онда се придигне и
сирала слепочнице исто тако ста- оде поневши све своје са собом;
ра жена, не би ли га очилила.
сваки је од тих који се разилазе
Потом се све одвија брзо: Тек очигледно одевен летње, одећа
што је мушкарац на одстојању лепрша, понешто одува ветар:
још једанпут прошао кроз висо- исцепане листове хартије, плаку траву средином пољског пу- стичну кесу, облак угљене прата: и већ се котрља путем корен шине – а онда, неодређена са
који различите руке и стопала стране Трга зачује се бука ватрогурају у позадину сцене; мушка- мета и одмах пређе у звуке харрац се осврне преко рамена, за- монике.
стане на ивици сцене, у следећем
тренутку добије отпозади ударац
Пауза.
у тур; мушкарац хвата у ходу лиСветао празан Трг, у светлостове који падају; мушкарац, са
оковима на ногама, одјури брзо. сти сећања.
Закратко лептир ( или ноћна
Док се сви сада разилазе у
свим правцима, један мушкарац лептирица).
уочљиво одлази озлојеђеноразочаран, плазећи се, пљујући;
други је весело-разочаран, слеже
ра менима; неки с у пре
растерећени чињеницом да су
изашли из тога сна; неки и даље
настављају сан; једна особа заплаче, друга се засмеје; једна особа у одласку љуби тле; једна особа у одласку исписује у васздуху
обрисе пута, као скијаш на старту трке у слалому; једна особа у
правом смислу речи потрчи;
једна особа рашири прсте на рукама, као дизач тегова при
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Над Тргом залелуја, висећи о
минијатурном падобрану, ствар
свезана канапом.
Затим неко попут чувара Трга
или чистача Трга, провуче за собом колица на којима зазвецка
свежањ пијачних мотки поред
којих је канта за ђубре; у другој
руци је метла од прућа којом он
гура ствари пред собом (па и
ствар која се спустила падобраном), или, обрћући метлу, набада ствари њеним шиљатим врхом
и спушта их у канту: неколико
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плодова воћа, џиновску јагоду,
тијело угинуле птице, слепог миша, главу рибе; чистач или чувар
Трга гура колица, закратко се заустави и очисти метлом своје ципеле.
У међувремену Тргом, у
предњем плану, опет прође лепотица, смешећи се успут, чак и док
у ходу подиже срозане чарапе;
попречке, у позадини, опет мушкарац са мердевинама, тако грациозно тако да се оне иза мушкарца такорећи превише истичу;
средином сцене опет посрне
пијанац, или рањеник, одвезаних пертли на ципелама; опет неко хода у круг, носећи у руци отворену књигу, док неко поред
њега корача читајући из исте
књиге, чак и окрене други лист
књиге; неколико особа прође
носећи на притки страшило које
те особе in effigie спале.
Крик ћука, усред бела дана;
мушкарац тихо плаче у ходу; потом јеца мушкарац, маше у ходу;
мушкарац повијен под теретом,
даље товари, а онда под великим
теретом одлази са осмехом
олакшања; мушкарац са граном
међу ногама; мушкарац прође са
макетом моста који одмерава у

односу на Трг; смрт пронета на
носиљки; ловац проноси у чаши
„срце Снежане“; поносно прође
Мачак у чизмама; са неба се
спуштају угљенисани листови
хартије; жена пронесе одећу са
хемијског чишћења, прекривену
пластичним покровом; пастири,
у гуменим чизмама, враћају се
кући; мушкарац хода, проноси
сунцокрет; жена, пролази
описујући широки лук, баци
свежањ кључева; лепотица са
штапом од лешниковог дрвета;
зачује се монструозно дахтање, а
потом прође пешак необично
ниског раста; Тргом бива пронесена вратница и на њој венац;
пролази генерал, носи дечје ципеле; пролази мушкарац, носи
карту неба и звезда; мушкарац са
пресавијеним листићем хартије
преко носа; опет прође Господар
или Чувар Трга, гурајући колица у којима као на трону седи Луда Трга, са метлом и лопатом као
скиптром; потом прође мушкарац са кануом (чамцем) на глави;
потом бива спроведен на губилиште мушкарац са траком преко очију; жена хода тамо-амо, носи огроман јеловник; породица
избеглица, из торбе за куповине
вири детиња глава; имућна
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старија жена, у пратњи млађе
рођаке која на сваки начин жели
да се домогне њеног наследства;
пас шепа, воде га на ланцу мушкарац који шанта; слављеничко
друштво, појединци свечано одевени, уздигнутих глава; весео
пролазник, поскакује у ходу; карташ у ходу развлачи шпил карата; двојица муњевито у ходу нешто размењују; прођу сеоска кола пуна маски и лутака; људи се
појаве у групи, одмах се разиђу,
сваки појединац настави за себе
да журно хода Тргом; лепотица,
делујући најпре као затворена у
себе, у пролажењу се промени –
„отвори“ се; дечак и старац, дечак дуне и угаси пламен свеће
коју носи старац; промаршира
чувар светионика; патрола
полицајаца, клати лисицама и
пендрецима; кроз дебео нанос
сувог лишћа хода пешак; деда носи змију увијену на рачвастом
штапу; појављује се Португалка;
на кеју у луци ступа девојка из
Марсеја; Јеврејка баца у сокак са
стране гас-маску; Монголка корача, носи сокола; покровитељка
града Толеда вуче за собом лавље
крзно.
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Све то, коначно, пређе у свеопште стално пролажење Тргом
уздуж и попреко – при чему опет
неко као келнер закратко на Тргу
истресе пепељару, а жена са чашама за пенушаво вино на послужавнику појави се из једне, а
нестане у другој уличици са
стране, и опет се за тренутак
појави неко као докони пословни мушкарац (или као прогностичар временских прилика) и
погледа у небо, а у исто време
прође Чарли Чаплин; ту и тамо
позорницом прођу појединци
који неко време нису ништа друго до ходачи, машу снажно рукама у ходу и као да подражавају
ходање (један је пешак, у
међувремену задихан, изгубио
ритам свога ходања, у испруженој
шаци носи он глинену скулптуру детета); у једном тренутку се
учини да се сви ходачи истовремено возе.
А тада се одоздо са седишта у
публици подигне први гледалац,
придружи се поворци за неколико тренутака, протумара сценом
као пас или зец залутао на фудбалско игралиште, и побегне.

ЧАСОВИ У КОЈИМА НИШТА НИСМО ЗНАЛИ ЈЕДНИ О ДРУГИМА

А тада се на сцену вине и други гледалац и покуша да се придружи ходачима, али га одмах у
томе спрече две жене које Тргом
пронесу притку са распростртим
вешом, коју остали вешто
заобиђу; гледалац остане на Тргу.

И већ је на бини трећи гледалац, и одмах бива одбачен, и меандрира он, по себи сасвим
разумљиво, том незаобилазном
поворком. А онда се на Трг спусти тама.

КРАЈ
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Први чин
Сцена прва:
Кафана у Пешти
Време радње – 1810.
(Лука, Стева, Сава, Црни дечак
и Вук)

СТЕВА: (Заверенички) – Не
липши магарче до зелене траве.
Е, мој Лука, бојим се да ће нам
пре Беч узети и Београд...
ЛУКА: - Хоће, хоће – кад на
врби роди воће...
СТЕВА: (Поверљиво) – Чујем
да Хабзбурговци траже да им га
Карађорђе уступи. (Полугласно)
Бечка дама једва чека да се Срби
откаче од османлијке курве па да
их у свој кревет увуче...

ЛУКА: (Седи за столом. Пред
њим чаша са пићем. На прслуку
му задње дугме откопчано.
Нестрпљиво се осврће око себе.
Види се да некога очекује. Испија
ЛУКА: - Снила баба што би
пиће. Окреће се ка улазу. Благим била рада...За то су Србијанци
војвођанским акцентом) – Пиш- крварили гаће, а?
та Баћи!..Пишта Баћи!... КоноСТЕВА: - Кажем; прича се...
бар!.. Стево!..
ЛУКА: (Иронично) - Прича се,
СТЕВА: (Наслоњен на рам
прича се... (Шаљиво) То чујеш, а
улазних врата гледа незаинтереглув си кад затражим да ми досовано низ улицу. Не обраћа
несеш токајско...
пажњу на Луку све док га овај не
С Т Е ВА :
( И р о н и ч н о)
позове српским именом. Прилази
му. Осорно, мађарским призву- (Мађарски) – Akar, akar! (Мађ. –
ком) – Колико пута сам ти казао ‘Оће, ‘оће!) ... Опет на рецку? ..
да ме именом српским!.. (Иро- Mikor gondolod viszaadni a
нично) Шта изволи млади госпо- tartozást? (Мађ. – Кад ти мислиш
да намириш дуг?) Накупило се..
дин?
ЛУКА: - Море, донеси ти и не
ЛУКА: (Окреће се обазриво око
себе, па иако су сами, намерно, бери бригу. Платићу. (Шаљиво) А
као, завереничким гласом.) – Кад ако ти дуг не намирим ја,
Будим српски буде, српским ћу раздужиће ме Онај горе, или...
Или овај што улази.
те именом и ословљавати ...
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СТЕВА: (Погледа ка улазу, одлази до шанка и наслони се на
њега с очитом намером да га не
послужи. Полугласно, себи у браду) - Још један мукташ..
САВА: (Долази носећи пакет
с књигама. Уредне, кратке, неговане браде и бркова, грађански
одевен, озарен, задихан и очигледно узбуђен. Правдајући се.) –
Знам, знам да касним... Опрости,
Лука ...
ЦРНИ ДЕЧАК: (Лица ишараног црним пегама, у кратким
панталонама и доколеницама.
После Саве нагвири неколико
пута на врата, као да се колеба да
ли да уђе, а потом улази и чучне
у углу непрестано пратећи га погледом. Храмље упадљиво као да
му је једна нога краћа. Само је
Сава свестан његовог присуства.)
ЛУКА: (Шаљиво) – Ако си до
сада своју пештанску лепотицу
мркао, опростићу ти, мој
Мркаљу...
САВА: - Имао сам угоднија
посла... Види! (Радосно ставља
пакет на сто, пажљиво га
равнајући са ивицом стола, седа,

руком заглади браду и бркове, погледа ка углу)
ЛУКА: (Прати му поглед, слегне раменима. Нагиње се ка пакету и омирише га) - Кад пре?! Још
на боју мири... Честитам, честитам, пријатељу! (Устаје и љуби га)
Пишта Баћи! ... Господине Стево, погледајте овог момка, и запамтите га добро; Господин је
анархист...(Показује на пакет,
овлаш га померивши) Кад ова кубура груне...
СТЕВА: (Који незаинтересовано брише пулт шанка, тргне
се изненађено) – ‘Еј, шта причаш?!
Каква кубура, какав антихрист?
ЛУКА: (Смејући се) – Ја сам
антихрист, а он ти је анархист!
Знаш ли ти ко је анархиста? ...
Анархист ти је, драги мој, неко
овако невиног лика и углађен, а
који гори од жеље да промени систем, да сруши старо. Под
кошуљом, у грудима, на место
срца носи барут и... (Гестом руку дочарава експлозију) Кад ово
рокне има да се затресе све
српско!..Море, све славјанско
има да се уздрма, мој Пишта!...
СТЕВА: - Какво рокање, какво грување, сунце вам мангуп105
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ско?! Акарјáток хогy хивјам а зса- так. Почетак, а тресле су се гаће
цикат?! (Мађ. – Хоћете ли да по- Османлијама...Кад их Србијанци
зовем пандуре?)
и браћа Руси поново потпраше
САВА: - Hagyátok a zsacikat, покидаће им се учкури на
Стево! (Мађ. - Ма, какви панду- димијама па ће гологузи опет бери) Лука се шали. Плаши Вас. жати онамо одакле су се на БалЕзек цсак папирок! (Равнајући кан наврзли.
пакет са ивицом стола) (Мађ. СТЕВА: (Иронично, као
Ово су само књижице)...
одобравајући) – Igen, igen...
СТЕВА: (С олакшањем) – Е? ... Akarnak e Bulátok utánuk fél seggel
(Иронично, Луки) Ух, ал ме пре- szaladni? (Мађ. – Ја, ја... ‘Оће ли и
паде, Бога ти бећарског!... Видим, буле гологузе за њима трчати?)
и ови што у Србији доскора (Настави да се смеје)
кремењаче гаравише далеко догураше ... Бацише им Турци кост
да се око ње мају док они снагу
не прикупе...Чуј: унутрашња
аутономија, ха, ха, ха!...Чекај само кад опет навале турске ордије,
разбежаће се на све стране
‘’војводе’’, ‘’к ња зови’’ и
‘’совјетници’’ сербски као манастирске мачке. Напуниће се
њима Басарабија, Русија, Пешта,
Беч... Оставиће народ, да то
њихово шенлучење, Турцима
главама плати. Пропиштаће и
мртви, верујте ви Пишти. (Брзо
се исправља)....Запамтите добро
што вам Стева каже...

ЦРНИ ДЕЧАК: (Смеје се гласно, али само Сава погледа ка
њему )
ЛУКА: (Полуокренут Стеви)
- Смеј се ти, смеј...Само се ти
смеј... Играле су, и играју дахијске
хану ме
Кара ђорђевим
војводама...Причао ми побратим
да је војвода Миленко Стојковић,
кад га ономад Вожд протера из
Србије, чак из Пореча цео харем
са собом у Каравлашку довео...
Море ровнуће и наша мечка као
османлијска..
САВА: (Ка Стеви)- Даће Бог...

СТЕВА: - Ма, хајде море...Зар
ЛУКА: ( Кроз смех) - Полако, не видите како је Галски Петлић
полако, мој видовити пријатељу!... Пруску и Русију добро заскочио,
(Озбиљно) Оно је био тек поче- у Португалији и Шпанији се уг106
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нездио, од наше монархије мало (Показује овлаш на болесну ногу)
кљуцнуо, па сад опет ка Москви да се негдје близу велико неврегласно кукуриче, удара крилима ме припрема...
и кокоти се...
ЛУКА: (Сусреће га и прати до
САВА: - Од чије монархије?! стола. Двосмислено) – Хоће, хоће,
Кљуцнуо је Наполеон, болан, на- побратиме! Само што не загше - славјенско. Илирију нашу... рми...Управо сам Пишти о томе...
(Помно се загледа у Луку) Стани, (Шаљиво, показујући на Саву)
не врпољи се, Лука! Дугме...(Пође Ово ти је онај што је као орлић
руком ка њему с намером да му полетео са Кордуна а овде слетео
закопча откопчано дугме на као орлушина. (Озбиљно) Госпопрслуку)
дин о коме сам ти причао. МуЛУКА: (Тргне се уназад драц! Богослов, филозоф, матеизненађен. Шаљиво, полугласно) матичар, полиглота, учитељ, и
– Ма, пуца мени прслук за помало песник. (Шаљиво) ДодуПортугалију, Шпанију и...и дуг- ше не тако добар као што сам ја...
мад ...(Стеви. Ватрено) А ја све
нешто мислим, Пишта, да ће Бонапарта Мајчици нашој добро
чорбу омрсити. Руси су то, еј!..
Руси, брајко мој!

САВА: (Устајући телом помери мало пакет) - Не претеруј!
(Руком заглади браду пре него
што се поздрави с Вуком) Сава
Мркаљ, господине...

ВУК: (У скромном европском
оделу. Штула под савијено лево
клено. Улази на сцену. Чује задњу
реченицу. Саркастично) – ‘Оће,
‘оће...Руси су то...

ВУК: - Препоручујем се...
Стефановић Вук (Шаљиво,
показујући на дрвену штулу)
Дрвени филозоф помало – ал’ самоук...

ЛУКА: - Ја о вуку, а Вук на враЛУКА: (Сави, упадајући Вуку
та!..Ево ти, Стево, србијанског у реч ) - Курјак тршички, устаустаника, жива сведока...
нички јунак и Карађорђева десВУК: ( Задихано, шаљиво) – на рука...

ВУК: - Ето, опет Лука увећава
Још жива, Богу хвала...Ама ми се
све чини, како ме овде сврдла (Показује на ногу) Личим ли вам
107

Драма

ја на jунака?...(Седајући) Чинио
ВУК: (Погледа га прекорно,
сам оно што је било у мојој климне главом, вади блокчић и
моћи...
записује) – Јес’ вала..
ЛУКА: (Весело, показујући на
САВА: (Гледа га упитно)
штулу) – Чинио, чинио – па, заВУК: - Папир дуже памти од
чинио! Дрвену колајну зарадио... човјека...Учим од умнијих...
САВА: (Седа и одмах равна па- Записујем...
кет с ивицом стола. ПолушапаСАВА: - Пучанска је то мутом) – Збиља, што се, болан, ди- дрост...
госте у сред зиме кад му вријеме
ВУК: – И нека је – лијепо је реније?
чено, е ...Оно што се кроз народВУК: - А што? Догорјело до ни ум проваља то као бисер
ноктију, мој јаране.
засија... Е.. (Прекорно, Луки)
САВА: - Могли сте да сачека- Свршили бисмо, побратиме, с
Османлијама раније да су нам
те до пролећа...
ВУК: (Као да се правда) – Е, припомогла браћа из Босне, и ви
из овијех прекосавских крајева.
нијесмо, вала, могли више...
ЛУКА: - Многи су, Бога ми,
били ради, али наши мађарони
у сав глас загаламише; Једни: Зар да Монархију увучемо у
рат?!..Дуги: - Сами су Србијанци
попару варили, нека је сами и
покусају. - Што су се усправљали
кад ни дубак нису припремили
ВУК: (Тихо, иронично, двос- ... И тако...
мислено. Луки.) – Е, ви то као да
САВА: ‘’Трпен спашен’’ по вама судите? (Смејући се) Колико видим ни ви се још не из- мађаронска филозофија, Госповлачите испод ваше бабетине... дине Стевановићу...
ВУК: - Е, тако су и неки наши
САВА: ‘’Повијену траву коса
народни прваци зборили док...
не сијече’’
ЛУКА: (Провокативно) - Нешто сте ми дуго под Турцима
стењали. (Шаљиво, двосмислено)
Мора да вам и није било тако лоше под њима кад издржасте оволико дуго. (Прекорно, као) Да,
бар, свршисте посао до краја?...
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(Иронично) Док су дахије раји
сијек ли
главе,
б е г ов и
младожењама невјесте прве
брачне ноћи узимали и у своје
ложнице на јебачину одводили
морало се и могло се некако
трпјет, ал’ кад почеше и кнежевске главе да се котрљају и на кочеве, а жене на курчеве да им
набијају (Гусларски, иронично)
е, ту раја трпјети не може!...

цару каже - царе, а курви -курво...

ВУК: - Гријешиш, побратиме!
Нијесам ја огрубео но је Бог
свакој ствари и појави дао име
које је одсликава и које јој
најљепше паше. Сваки глас, свака ријеч је важна и потребна
човјеку као ваздух и вода, а оне
безобразне су, богами, вјерујем,
и најважније у човјековом живоСАВА: (Тргне се кад Вук изго- ту...
вори безобразну реч)
САВА: (Гладећи руком браду и
ЦРНИ ДЕЧАК: (Кикоће се у проверава да ли је пакет у равни
углу)
са ивицом стола) - Разумијем,
ЛУКА: - А, гуслари то вако али ипак...
певају, мој Вуче: (Као уз гусле) ‘’Ту
ВУК: - Шта ипак?! Није ли
кнезови нису ради кавзи...Већ је ријеч: мудрац - најљепша којом
рада сиротиња раја’’...
те Лука мени ослика?
ВУК: - Да пјевају – пјевају, јер
тако љепше а и патриотскије звучи (Сави кроз смех) А што се ти,
јаране, штрецаш и црвениш као
сеоска млада? Јебачина ти је
српска ријеч као и свака друга.
Да сам је руском, јал маџарском,
замјенио исто би значила...
ЛУКА: (Смејући се) – Вук ти је,
мој Мркељу, арамбашки сој. Не
замери огрубелој ратничкој души. Нема ти он длака на језику;

САВА: (Гледа га збуњено)
ВУК: (Тријунфално) – Е...
Лијепа је ријеч и мени најмилија,
мој јаране!.. Мудар и мудрац су
ми најдраже, Бога ми. А што нам
оне казују? Мудар - то ти је ријеч
која значи да је неко од оца
наслиједио велика муда на дар!
(Кроз смех) А мудрац је онај
човјек кога је Бог обдарио и великим мудима и великим курцем!..(Луки) Види га; опет се заруменео као булка! (Озбиљно) Е...
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А то ти је гаранција, мој јаране,
да ће такав срећник имати великог порода, да мора бити умнији
од других е да би породицу
из’ранио и сачувао. (Кроз смех двосмислено) Ја сам увјерен да нас
на многа наша деланија покреће
баш тај наш муд – рац! ...
ЛУКА: (Кроз смех) - И зато
свака мома свог мудраца сања!...
ЦРНИ ДЕЧАК: (Смеје се гласно)
СТЕВА: (Смеје се за шанком)
– Okos nekűnk ez a Rác! ( Мађ. Море, паметан нам овај
Србијанац!...)

СТЕВА: (Љутито врти главом
и настави да брише шанк
ослушкујући и даље разговор)
ВУК: (Сави) - Узмимо ријеч;
Карађорђе. Кара – Ђорђе. Неки
веле да је то по турском: Кара –
Црни - Ђорђе. А ја мислим; кара
– је од карати се. А, Ђорђе ти се
и са Србима и с Турцима увијек
свађао и тукао. Е.. А знате ли ви,
јарани моји, да кара и карати се
на циганском језику значи оно
од чега се наш Кордунаш штреца. (Показује десном руком до
лакта леве са стиснутом песницом.) Е... А Србијанци су ти,
пријатељи моји, као и Цигани стално се свађају и међусобно туку. Зато сам увјерен да је (Двосмислено, кроз смех) Ђорђа његов
необуздани кара - ктер до вожда
воздигао...

ЛУКА: (Очигледно с уживањем
гледајући збуњен Савин израз на
лицу, грохотом се смеје. Кроз мало стишани смех, Стеви) – Паметан, паметан Србијанац, него
како! Јеси ли се сад уверио, мој
ЛУКА: (Смејући се, окреће се
Пишта, да се ја дружим само с ка Стеви) – Банкротираћеш,
умнима и арамбашама?..
Пишта, ако наставиш да се дуСТЕВА: (Љутито, узима фла- риш. Мрдни мало...Дођи! (Вуку,
шу) - Ако ме још једном задовољан што је збунио Мркаља)
мађарским именом, Светога ми Свака ти се реч позлатила, побратиме!
Јована, флашом ћу те!..
СТЕВА: ( Остаје крај шанка)
ЛУКА: (Весело) – Може, али
пуном... Каквим језиком гово- - Од вас ћу се, вала, дебело
овајдити...
риш таквим ћу те именом...
110

ЈЕДНАЧЕЊЕ ПО ЗВУЧНОСТИ

САВА: (Гледа у Вукову ногу, Шаљиво) Некако ми је много тасмејући се) – Јесу ли Вас то Тур- нушна.
ци?..(Пренесе поглед ка Црном деСАВА: (Опет поравнава пакет,
чаку)
глади браду)
ВУК: (Тргне се збуњено на оно
ЛУКА: - Танушна додуше, али
‘’Вас’’ снађе се, па помало иронич- громовита... Топла још, тек што
но) – Нас? Многе, вала, јесу, ал је из штампарске фуруне
мене, богами, нијесу. Но ме Онај извађена... А то мора, јарани
горе обогаљи.
моји, поштено да се залије. СтеЛУКА: (Намигујући Мркаљу) во! Донеси два литра на рачун
– Срећа турска, иначе би им под наших муд - раца!.. (Кроз смех)
побратимовом сабљом главе пу- Великих мудраца...
цале као зреле диње...
ВУК: (Додаје кроз смех) - И неВУК: (Важно) - Јакако...(Заин- што мрсно да се грла подмажу...
тересовано гледа у пакет књига
ЛУКА: - Оку прасећег и
пред Савом)
јањећег. Пола – пола...

ЛУКА: (Пратећи његов поСТЕВА: (Гледа их иронично,
глед) – Буре барута, мој побрати- потсмешљиво.) – На мит мутатаме...Начиниће Мркаљ њиме већи ток?! (Мађ. - Ма шта ми казарусвај него што је онај твој сте?)
Синђелић на Чегру...
ВУК: (Удара шаком по џепу) ВУК: - Е?.. Овим?... Како?
Донеси, само ти донеси...Има
ЛУКА: (Сави) - Дозволи да по- Србијанац...
кажем побратиму ...(Отвара паЛУКА: - Док је богатих и лекет, узима две књиге, са насла- пих удовица, биће, вала, и црведом их омирише, па једну пружи ног винца...
Вуку) Ово Мркаљево ти је
ВУК: (Погледа га љутито. Сиубојитије, моја Вучино, но сви
лом се накашље, прогута кнедлу.
Карађорђеви топови у Србији!
Заврти незадовољно главом, узиВУК: - Књига?!.. (Држи је на ма књижицу, окреће је и загледа
длану као да јој тежину одређује. радознало)„ САЛО ДЕБЕЛОГА
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ЕРА либо АЗБУКОПРОТРЕС’’... си као гумицом избрисао!..Бога
‘’У Будиму граду хиљаду осам ми!?...
стотина десете’’...
ЛУКА: - Него како! Одува их
СТЕВА: (Врти сумњичаво гла- Саво, к’о кошава јесење лишће!
вом, али одлази са сцене)
ВУК: (Настави да чита наЛУКА: (Вуку. Са заносом) Сунца ми, ово није „Азбукопотрес“, То ти је – језички
земљотрес, ма какав земљотрес
– вулкан, пријатељу!..

глас)... ‘’ Гласопомотбна либо самогласна писмена су; а, е, и, о, у
‘’ Хм...Да...Е... ‘’ Писмена која смо
избацили, не треба да Учителб
одма с’ почетка дечици казуе; но
ВУК: (Знатижељно) ‘’Сало де- кад што ветб понауче Онда тбе
дечица и сама запитавати, нити
белога јера’’? (Сави) Могу ли?
буде каковога труда ретби: Глед!
САВА: (Прво погледа ка углу, како се азбуки нашои помотби
па климне потврдно главом)
може! ‘’
ВУК: (Отвара прве листове и
САВА: (Цитира с Вуком напопомно све жудније чита, прво за редо) ‘’ Довде смо свакојако, а
себе а потом наглас) ... Хм...Е...’’ одавде новом азбуком пишемо’’
Задржали смо дакле; А, Б , В, Г, (Сам) От данас све наше
Д, Е, Ж, З, И, Ј, К, Л, М, Н, О, П, правописаније под ово долази
Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш и ‘’Танко начело; ‘’ Пиши како што говојер’’ ((б) – као знак за риш’’
умекшавање)... Но што ћемо из
ЛУКА: (Благо провокативно)
танкога ера задржати ли га или
га одбацити; кад ни оно глас ние? – Светим Аделунговим начеКолико се до мога мнениа каса, лом...
требало би нам писмена Дб’(Ђ),
ЦРНИ ДЕЧАК: (Из угла – ка
Лб (Љ) и Нб (Њ) Као што имамо Сави) – Бог, Аделунг, па ја!
Тб (Ћ)) Тако би наша азбука доСАВА: (Погледа ка њему,
била двдесет девет писмена’’... климне потврдно главом и ос(Зачуђено и одушевљено истов- мехне му се топло.)
ремено) Опа!..Петнаест писмена
ВУК: (Погледа упитно у Луку)
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ЛУКА: (Иронично) - Ма, нека- гледајући их тријунфално) И;
кав немачки граматичар у кога читај како је написано!
се Саво куне као у свеца...
ЛУКА: - Еурека! (Намигујући
САВА: (Занесено) – Бог, Аде- Сави) – Видиш; тога се нисмо селунг, па...Логичар, болан!.. Зар тили!
није логично; једном гласу –
САВА: - Заиста, ко би
једно писмено, а не за један глас каз’о?(Луки)... Логично, болан...
два и три знака...
(Лука и Сава гледају у Вука неВУК: (Гледа га задивљено) – колико тренутака, као,
Хм... Памјатно, море ...Е, мој задивљеним погледима, а потом
јаране, увијек сам питао оне пис- прсну у смех)
мене што ме, пабирчећи, писмеВУК: (Гледа их поносно –
нима учише; што ће нам онолике куке и закуке у бекавици и тријумфално, па кад почну да се
часловцу кад се не гласају но смеју – увређено, а потом им се
човјеку само закукуљују и придружи „кисело“ се смејући)
замумуљују оно што би ласно наВУК: (Кад се смех утиша,
учио. (Кроз смех) ‘’Јебем ли га вртећи љутито главом) – Е... Е...
што ће нам ‘’јерови’’, ‘’јерији’’ и (Настави немо да чита)
‘’јата’’ кад се не гласају, ал’ мора
ЛУКА: (Сави, тихо) – Знаш ли,
тако, синак, да се пише’’ казивапријатељу мој, какву си олују
ше ми...
призвао? Окомиће се на тебе сви
САВА: - Е, боме, од данас ће од епископа Стратимировића до
овако; овијем писмом и народ- п о с л е д њ е г
пок лисара.
ним језиком..
Придружиће им се и кусо и реВУК: (Гледа га дуго) – Јес’, ва- пато...Засуће те дрвљем и
ла...Што ће нам мртве славјенске камењем...Доситеј, Соларић и
ријечи?.. (Полугласно, за себе, Мушицки покушали су народкроз браду) Народнијем... ним, па су због притиска опет поЈакако...“Пиши као што говориш“ чели да замуцкују и бркају на(Замишљено) И... (Озарено - родне и црквенословенске речи
и писмена...
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ЦРНИ ДЕЧАК: (Из угла ка Са- постиђено) – Ја сам ово за сав
ви, гордо) – Ја нијесам они!
српски род, за народ и народне
САВА: (Погледа изненађено ка школе...(Размотава пакет,
углу. Наглашено гордо) - Ја одваја неколико примерака и пружа му их, опет пакет поравнава
нијесам – они! Ја ћу...
са ивицом стола.)
ЛУКА: - Ударио си на црквеВУК: (Једну задржи у руци,
ни систем ...
остале ставља у џеп) – Код мене
САВА: - Зашто на систем?... су ти, јаране, сигурније но да си
Само сам поправио оно што је их у олтар црквени унео, е...(Наодавно требало у писању и језику стави помно да чита)
исправити. Зар и ти нијеси на тоСАВА: (Луки) - Одлучио сам
ме радио?..Сад је тренутак да ме
подржиш. Печати свој ‘’ Опит к да започнем из манастира...(Погледа ка Црном дечаку, и кријући
сличноречности’’ ...
од Луке, даје му знак руком да да
ЛУКА: - Немам ти ја ‘’време- изађе)
на’’ (Гестом показује да нема паЦРНИ ДЕЧАК: (Пође ка врара) А бојим се да га
Стратимировићева цензура не тима, предомисли се, врати се и
би ни одобрила. Твоје им је, на поново чучне)
ЛУКА: – Из манастира?
срећу и радост нашу, промакло...
Него, благош мени, раздели ти
САВА: (Са заносом) – Јакако!
то, рашири, што пре док ти ово Треба прво подучити оне који
благо нису жандари запленили друге уче; калуђере и попове... А
и спалили...
то ће за који дан започети брат
ВУК: - Ја бих могао неколико Јулијан...
примерака у Србију да пренесем.
ЛУКА: (Изненађено, прати
Ако...
његов поглед, слегне раменима. С
САВА: (Пружи руке ка пакету неверицом) – Ко то? Који црни
као да би га пригрлио, а онда се Јулијан?
поколеба, погледа ка углу, пакет
ЦРНИ ДЕЧАК: - Ја, брате!
поравна са ивицом стола, па
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САВА: (Упире прстом у своја Конзисторије удовољено је мојој
прса) – Ја, брате! Ја, Јулијан, мо- молби да се пострижем и замонах манастира у Гомирју!...
нашим.
ЛУКА: - Ти?! ... Шалиш се,
ЛУКА: ( Испрати погледом
Мркаило? (Гледа га испитивач- његов гест, слегне раменима, враки) – Опет си се с Јеленом покец- ти га Сави. С неверицом) – Ти?!..
као?
Збиља? Ма, шалиш се...(После
ЦРНИ ДЕЧАК: (Смеје се злу- кратке анализе израза на Савином лицу) Е, да си наопак, то сам
радо)
одувек знао, али да си толико неСАВА: (Покуњено одмахује разуман, то...(Вуку) Чу ли ти ово,
руком)
побратиме?! Духовни суд му одоЛУКА: - Их, бре Саво, кад би брио? (Сави) Ма, једва су те дочесви који се с драганама споречкају кали...
одмах облачили монашке ризе
САВА: (Збуњено) – Зашто
манастири би били пуни као једва?
кошнице а децу би само старци
ВУК: (Који чита не обраћа
правили...
пажњу на њих) – А шта то? (НаВУК: (Као узгред, док гледа у стави даље да чита, али
књигу.) – Јаране, после свађе ослушкује и разговор)
миловање је љепше...
ЛУКА: (Љутито) – Овај несој
ЛУКА: - И страсније!...Веруј ће у манастир! Хоће човек да се
ти србијанском Курјаку...(Полу- замонаши! (Запенушано, Сави)
гласно, намигнувши Сави) Што се Знаш ли зашто ће те се обрадочешће са Саром покецка то му вати? Да ти зачепе уста, да те
она више пенезе пошаље...
ућуткају!... Зар сад кад? ... Мораш
ЦРНИ ДЕЧАК: (Из угла, ка да се бориш да ово и заживи!
(Маше књигом) Ово је папир! СаСави, полугласно) – Убићу је!
мо папир, човече!..(Смиреније)
САВА: (Погледа изненађано ка
Треба од књиге трубу сачинити...
њему, покаже му прстом ка враТрубењем подићи све писмене и
тима. Луки) Божјом вољом и
тврђаву јерихонску срушити...
ра з у мев а њ ем епарх и јс ке
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ВУК: (Као за себе) – Да, да, као
ВУК: ( И даље загледан у књигу,
Јошуини ратници...
као узгред) – ‘’Брзо говно вр’ неСАВА: - Зашто ме кориш, Лу- ма’’...

ка? Знам ја да ће се старци и они
ЦРНИ ДЕЧАК: (Из угла) – Кад
у врху опирати новом правопи- ја одлучим, то ти је!..
су. Темељ се на чврсту подлогу
САВА: (Тврдоглаво) – Кад ја
зида. Почећу од ђеце...
одлучим, то ти је! ...
ЛУКА: - Тек си на почетку, мој
ЛУКА: (Гледа га дуго. Љутито)
Саво! Мораш прво језичка пра- – Знам те. Добро, чини како си
вила, граматику, речник...Имаш наумио: ‘’Твоја глава - твоја и
посла, ихај!...
шубара’’!
САВА: - Требају ми вријеме и
мир. У тиховању се рађају жеље
и стваралачке идеје? Зар за то
има бољег мјеста од манастира?...
Ето ја сам сербско писмо кроз логичко сито протријарио, одвојио
жито од плеве и кукоља, (Показује
на пакет) још само семе да се
расеје... Помози...

САВА: (Изненада, кивно) –
Убићу је!
ЛУКА: (Изненађено) – Кога?..
Јелену? (Шаљиво) Зар је дотле дошло?
САВА: (Полугласно) - Већ сам
је у себи...(Погледа ка углу) Стварно ћу је...

ЛУКА: (Прекорно) – Добру
ЛУКА: (Пратећи му израз лињиву одабрао!.. Заледињену, не- ца и поглед, забринуто) – Заслеплодну...
пила те. Ма, хајде човече, освеСАВА: - Разораћу је, болан, сти се, осврни се око себе - пуна
је Пешта лепих Јелена!...
нађубрићу...
САВА: (Погледа га прекорно.
ЛУКА: (Смиреније) – Молим
те размисли. Немој тако преко Одмахујући главом, дрхтавим
колена - на пречац... Не стављај гласом) – Ја ћу је...
ногу у кљусу...
ЛУКА: - Како си се заћорао,
ти би, заиста, то и могао...
(Шаљиво, помало иронично, ов116
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лаш га загрливши) Благош мени, више језичке филозофије него у
бежи од ње, трчи у тај манастир каквој дебелој граматици!..
док душу ниси огрешио. Иди, Freund!..Ihr ergebenster Kopitar.
иди мечки на рупу...
- Благородни, и високоучени
ВУК: (Склапајући књигу, чује Господин Копитар; мени високосамо задњу реченицу) - Зар међед почитаеми!..
мечки? ...(Шаљиво) Код нас се,
- Geliebte Freundin mienes HerБога ми, још увијек зна ко коме cens, Ana!...Ihrerer getreur und
долази и ко чију рупу затискује!.. aufrichtiger freund Wuk Stephano(Стеви који долази носећи нару- vich.
чено. Шаљиво) А, код Вас, Стево?
- Љубезни брате Вуче добро
СТЕВА: (Док ређа по столу до- дошао!...Твој доброжелатељ Синето) – Оéн барáтом!..(Мађ. - Е, ма Милутиновић.
братац си мој) (Кроз смех) Ја ти
- Благородни и високоучени
више и нисам сигуран дал’ сам
Господин Копитар, мени
медвед јали мечка...
најљубезнии и високопчитаеми!
СВИ: (Гледају га упитно, као
Ја би да Вам пошаљем Грамапо договору, мирно неколико тренутака, а потом прсну, истов- тику Сербску на коју дан и ноћ
рамено, у необуздани, младалач- мислим; и много сам коешта ново изнашао и назначио, но проки смех)			
тивни случај томе је обадвоме
СТЕВА: (Гледа их збуњено, досад препјатствовао јербо ме
прекрсти се, па и сам прсне у очи јошт нијесу пребољеле... Рад
смех)
би био да Мркаилу што год пиЗавеса
шем, али одавде не могу; јербо не
(Док се мења сцена чује се Ву- знам управо гдје је, и како се наков глас док чита писма њему ходи; него кад ту дођем, онда ћу
упућена, или она која је он неко- га тражити...
ме писао)

Ваш искрени високопочитатељ
- Ко је тај Сава Мркаљ? На и слуга Вук Стефановић
ових осамнаест страница има
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Други чин
Манастир Гомирје 1811.
(Сава Мркаљ – Јулијан, Јосиф
Рајачић, Партеније, Латас,
Генадије, Црни дечак, Дечак)

ЛАТАС: - Као и свагда јерођакон Јулијан... Још је у
келији ...
РАЈЧИЋ: (Мигом даје знак Дечаку да га позове)
ДЕЧАК: (Трчи радосно )

ГЕНАДИЈЕ: - Зашто Саво –
брат Јулијан увјек касни?...Ономад дошао, а ... Бјежи од мотике
Пра зна
м а н а с т и р с к а као ђаво од тамјана...
трпезарија. Неколико икона на
ЛАТАС: - Ум царује, снага клазиду. Мали, молитвени сточић
де ваља, брате Генадије...
крај зида у челу. Дугачак сто по
ПАРТЕНИЈЕ: (Шапатом, али
средини. Дрвене клупе крај њега.
Стасидија (столица) у чело сто- намерно тако да чује и Рајачић)
ла. Чује се равномерни звук си- – Мучи, брате Латасе, можда ће,
колико сјутра, и он постати ардрана (клепала)
химандрит, јал’ епископ...
ДЕЧАК: (Доноси редом чиније
ЛАТАС: (Заједљиво) – Море,
с јелом, прибор, хлеб и редом
болан, бит; митрополит...
ставља по столу)
Сцена

(После неколико тренутака
улазе један за другим монаси тихо причајући. На крају улази
Рајачић и седа у чело и даје знак
да могу и остали. С десне стране,
први до њега седа Генадије, па
Партеније. С леве, Латас, празно
место, па Дечак.)

(Сава и Дечак улазе на сцену)

САВА: - Опростите, браћо,
грешнику ... Пишем граматику,
будушту књижицу моју... Занео
сам се, па... Ни сидрано нијесам
чуо...(Седа смерно на празно место и пажљиво равна, у линију,
прибор, чинију и хлеб, водећи
РАЈЧИЋ: ( Мимиком показује рачуна да буду подједнако
удаљени од ивице стола.)
на празно место, пита где је)

118

ЈЕДНАЧЕЊЕ ПО ЗВУЧНОСТИ

ЛАТАС: - Боље да си своју моГЕНАДИЈЕ: (На знак
тику наклепао па да с нама на Рајачићев устаје, прекрсти се и
њиви аргатујеш...
изговара ‘’Оче наш’’. За њим сви,
ЦРНИ ДЕЧАК: (Лица пола бе- стојећи, у хору) ‘’ Оче наш, иже
лог. Једна половина гардеробе, јеси, на небесјах да свјатитсја
уздуж, црна, а друга у некој имја Твоје, да придет царствије
другој боји. Улази после Саве, Твоје, да будет воља Твоја јако на
приметно мање храмљући, одла- небеси и на земљи, хлеб наш насушни дажд нам днес, и остави
зи и чучне у угао)
нам, долги нашја, јакоже и ми
ГЕНАДИЈЕ: - Докле и за тебе остављајем доложником нашим,
да ринтамо?...
и не воведи нас во искушеније но
САВА: (Гладећи гордо браду) - избави нас, от лукаваго ‘’.
Ову њиву коју ја раскрчујем и
ПАРТЕНИЈЕ: (Заостаје,
прекопавам храниће, браћо, ду- замуцкује, прескаче неке речи
хом све сербско, а можда и све или их погрешно изговара)
славјенско.
РАЈЧИЋ: (Прекрсти се) – Во
ГЕНАДИЈЕ: (Иронично) – Ух, вјек и вјеков – Амин! (Седа.Гледа
ух... Хајде, молимо те, причај нам намргођено у Партенија)
нешто о томе...
СВИ: (Крсте се. Седајући) –
РАЈЧИЋ: (Поледа га строго. Амин!
Сави) – За годину дана могао си
РАЈЧИЋ: (Мигом даје знак
да научиш да се манастирски ред
Партенију)
мора поштивати...
ПАРТЕНИЈЕ: (Штрецне се) –
САВА: (Скрушено клима главом и слеже раменима) – Ја?.. Зашто ја?..(Несигурно) Није мој
Хоћу, хоћу колико је у мојој ред... (Скрушено) Знате да ја... Немоћи...Занесем се тако, па...Не ка чати неко други, млађи...

РАЈЧИЋ: (Куцне љутито жезРАЈЧИЋ: (Устаје. Архиман- лом) – Настави где је брат Латас
дритским жезлом, куцањем о јуче стао!
под, даје знак Генадију)
замјерите ми, браћо.
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ПАРТЕНИЈЕ: (Одлази до моДЕЧАК: (Хитро устане, пође
литвеног сточића, узима књигу, корак, два, па неодлучно застане
уздахне) – Ех, кад бих ја знао гдје гледајући у Јосифа)
је то...(Ка Латасу) Гдје си укочио,
САВА: - Дозволите момку да
брате?
он настави да чати...
ЛАТАС: - Код оваца, овне!...
ЛАТАС: -Он? (Кроз смех) Па

(Сви осим Саве и Рајачића он не зна ни да бекне...
смеју се суздржано, а Дечак гласСАВА: - Нека покуша. Можда
но)
и зна...
РАЈЧИЋ: (Погледа га
РАЈЧИЋ: (Размисливши мало,
намргођено, куцне штапом о одобравајући климне главом)
под)
ДЕЧАК: (Озареног лица долаПАРТЕНИЈЕ: (Прети прстом зи до Партенија)
Дечаку) – Аха!..Овце.. (Чита,
ПАРТЕНИЈЕ: (Радостан што
сричући замуцкујући, зноји се и
никако да се одвоји од прве рече- се ратосиљао мука склања се
нице црквенословенског тек- журно. Сави.) - Хвала ти, брате.
ста)...’’ Је... је...’’јет’’ по... по ...име Бог ти срећу дао!...
‘’и’’...’’имени’’ и...земља ‘’из’’...ГлаДЕЧАК: (Неодлучан, помало
гол ...’’изг’’... он ‘’изого’’ ... наш уплашен гледа ка Сави) – Да ча....’’изон’’...иже...’’изгони’’... тврдо тим нашки, јал’ како је натруко‘’т’’... ‘’Изгонит је’’!.. Ух! Јел доста? вано?
ГЕНАДИЈЕ: (Полугласно) САВА: - Прво ‘нако, па нашТврдо, тврдо, брате Партеније... ки...

(Монаси једу једва се
ДЕЧАК: (Чита несигурно,
уздржавајући да се гласно не запињући код неких речи, али донасмеју.)
ста разговетно) - ‘’ Јет по имени
САВА: (Не једе, гледа га, даје и изгонит је: и јегда своје овце
мигом знак Дечаку да иде и за- ижденет пред ними ходит и овце по нем идут јако ведет глас
мени Партенија )
јего. По туждем же не идут но бе120
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жет от него, јако не знајут тужРАЈЧИЋ: - Латасе?!..Шта је
даго гласа. Си притчју рече им ово?
Исус, они же не разумеаше что
ЛАТАС: (Уплашено, муцајући)
бист јаже рече им ‘’... (Јован Х. 17 – Не знам, оче... Нисам га ја...
– 18 )
САВА: (Поносно) – Ја сам га
САВА: - А сад, то исто, али научио...
‘нако како сам те учио –
ДЕЧАК: (Враћа се на своје менародскијем...
сто)
ДЕЧАК: ’’ И своје овце зове по
РАЈЧИЋ: - Ти? Не може то таимену, и изводи их. И кад своје
овце истјера, иде пред њима, и ко, сине Јулијане! Овдје се зна
овце иду за њим, јер познају глас ред... Мора да се зна ко коси, а ко
његов. А за туђином неће поћи, воду носи...
него ће побјећи од њега, јер не
САВА: - Знам, Јосифе, али, би
познају глас туђинца. Ову причу ми жао дечарца, пролази му
каза им Исус, али они не вријеме најбоље за наук, па... Ето,
разумјеше шта то бијаше и што за покору, научићу и Партенија
им говораше.’’ ...
да овако лијепо чита...
РАЈЧИЋ: (Изненађен, не снађе
ПАРТЕНИЈЕ: (Изненађено) –
се да одмах реагује)
Немој, молим те! (Крстећи се)
(Док Дечак чита, монаси не Спаси ме Створитељу!.. Четири
једу, гледају с неверицом у Деча- године сам се рвао са Аз, Буки,
Вједи... па...Не иде, брате...Не улака)
зи у чутуру..
ПАРТЕНИЈЕ: (Хвалисаво) – Е,
ЛАТАС: (Двосмислено – прода је тако нашки натруковано и
вокативно) – Море, ућиће ти...
ја бих, болан...
ГЕНАДИЈЕ: - Старејше гове(Сви, осим Рајачића, смеју се)
до се, болан, у бразду не преже...
РАЈЧИЋ: (Љутито) – Молчи(Смеју се сви, осим Саве и
те! (Дечаку) Доста је!
Рајачића)
ДЕЧАК: (Стоји и гледа их поносно и помало са страхом)
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САВА: (Партенију) – Не
РАЈЧИЋ: (Погледа изненађено
секирај се, брате Партеније. За у Дечака, Саву, па Латаса. Кроз
десет дана научићу те да пишеш зубе) – Хм, да...
и читаш писмена лијепше него
ЛАТАС: (Збуњено грчи рамеони...
на) – Ја... Овај, нисам знао...(Ка
ГЕНАДИЈЕ: (Загонетно, двос- Сави) Кад, када си га учио, брамислено) – Ма, ‘ајде, прије ће он те?..
тебе нечему другом да подучи...
ДЕЧАК: (Поносно) - Ноћу, уз
(Опет смех истих)

лојанице... Хтели смо да вас изСАВА: (Гледа их збуњено не ненадимо...
разумевајући алузију) - Вала,
ЛАТАС: (Дечаку, претећи му
научићу њега и све вас...(Са зано- руком, пригушеним гласом – кроз
сом) После ћу поћи од манасти- зубе) – Молчи!
ра до манастира, од школе до
САВА: (Загрливши овлаш рушколе...Све ћу научити...
ком Дечака) – Ево, показао сам
РАЈЧИЋ: (Вади Савину вам како је овијем начином и
књижицу из мантије и маше овијем писменима лако научити
њоме. Радознало, као) – Овим да се пише и чати...
твојим начртањем?
РАЈЧИЋ: (Сави) – С чијим
САВА: - Да, да...Природним – допуштењем?
гласовним, лако схватљивим
САВА: (Збуњено) - Зар је за написмом ...
ук потребна дозвола?

РАЈЧИЋ: (Одобравајући као) –
РАЈЧИЋ: - Е, видиш; треба!
Аха...Лијепо...Значи, одавде си Конзисторијум наш и митроповећ почео?...
лит Стратимировић ти поручују
САВА: (Обрадовано) – Знао да се у језик више не пачаш. Они
сам да ћеш ме подржати! Зато ти савјетују, а ја ти забрањујем! .
сам тражио Гомирје...
ЦРНИ ДЕЧАК: (Изненађено,
ДЕЧАК: (Радосно) – Мене је за узбуђено) – Забрањујеш?! Ти, меседмицу научио свим писмени- ни?!
ма!
122

ЈЕДНАЧЕЊЕ ПО ЗВУЧНОСТИ

САВА: (Изненађено, изнерви- кушали су прије тебе: Орфелин,
рано) – Забрањујеш?! Ти мени?!.. Венцловић, Захарије... Петља
С којим правом?!
Соларић, сад тамо неки Вук и ЛуРАЈЧИЋ: (Показујући на своју ка Милованов, па?... Неосвојива
столицу) - Овијем које ми је ова тврђава, сине Јулијане!..
стасидија даје...

САВА: - Да ме, можда, нећеш
на ломачу као што су Ђордана?!.
(Смиреније) Не заборави; ово је
деветнаести вијек, Јосифе. Земља
се, и упркос негдашњим црквеним забранама, врти...

САВА: (Ватрено) – Ма, не желим, брате, да је освојим! Напротив, овим логичним писмом бих
ојачао њене бедеме. Сад кад су
Србијанци подигли главу лакше
би пробудили и остале наше народе да се усправе. (Молећиво)
Како то не схваташ, Јосифе?!..

ПАРТЕНИЈЕ: (Заошија поглеРАЈЧИЋ: (Прекорно, исправи
дом све редом, с неверицом) –
Врти?!.. Ма, ‘ајде, лажу болан! Ви- га) – Оче! Оче, јеромонаше ...
ди ли ко да се окреће?..
ЦРНИ ДЕЧАК: (Смеје се злурадо)
ЛАТАС: - А кад се опијеш?

САВА: (С нелагодом, благо
ПАРТЕНИЈЕ: (Поколебано) Е, то је друго! Тада се, свакоме, иронично) – Опрости, оче, Оче,
Јосифе...
све око њега у круг мота...
РАЈЧИЋ: (Смирено) – Из запиРАЈЧИЋ: (Погледа га љутито.)
– Није то исто! (Смирено, Сави) саног сазнајемо истину о нашим
Деветнаести вијек, па шта?.. То- прецима и остављамо поруке
лики, културнији и велики ев- својим потомцима?...
ропски народи се држе своје
САВА: - Свакако...
традиције, а у нас се нашао
РАЈЧИЋ: - Историјску истину
паметњаковић да ... Ниси ти би могао, по твоме, да пише, чипрви који би пучанским, гове- та и тумачи свако?
дарским језиком да замјени слаСАВА: (Са заносом) – Слажем
веносербски и Цркви наметне то
‘’ново’’’ упрошћено писмо.... По- се, свако писмен би могао...
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РАЈЧИЋ: - Свака будала и лу- (Узрујано) Зар мислиш да сам ја
да - сваки Партеније?..
толико!.. О, Боже мили...
ПАРТЕНИЈЕ: (Гледа их
ЛАТАС: (Улагивачки) – Боље
осмехујући се невино)
у безданицу да нас не би
САВА: (За тренутак збуњен.) смрдљивим кадом кадио?..

– Нијесам тако мислио...(ПрибраРАЈЧИЋ: (Погледа га презрино) Оче Јосифе, зар се род само у во) – Молчи! (Сави) Не поткопавај
језику не содржава?
вјековни храст у чијем си ‘ладу...
САВА: (Зането) – Како не виСАВА: (Ватрено) - Истим диш, Јосифе?...
језиком говоре Србијанци, ХрваГЕНАДИЈЕ: (Упада му у реч ти, Црногорци, Далматинци, прекорно) – Оче, оче, Јулијане!...
Славонци, Босанци, ми Срби
САВА: (Погледа га презриво.
Крајишници!..
Рајачићу) – Како не видиш,
РАЈЧИЋ: - Содержава, па?

РАЈЧИЋ: - Говоре, па шта?

САВА: - Из исте матице смо
се изројили. Гласовно писмо је
оно записно дрво које ће нас све
окупити и вратити у исту трмку...
РАЈЧИЋ: (Иронично) – А на
које ти замахујеш сјекиром?!..
(Очински) Разуман си човјек, мој
ти је с а вје т; посл у шај
Конзисторијум – одрекни се Сала, баци га у безданицу, спали
га... ако мислиш да и даље с нама...

човјече и брате, да сам га само
поткресао, очистио од суварака
и преживјелих грана. Олакшао
сам му да расте у висину, да се
разгранава и рашири на све словенске стране – да нас уједини...

ПАРТЕНИЈЕ: (Заошија их погледом. Зачуђено) – Који храст?
Нисам видео да си се на неки
укачио...

РАЈЧИЋ: (Погледа га љутито.
За тренутак замишљено) - Да
нас уједини?.. (Сетно) Вјековима
С АВА :
( З а п а њ е н о , смо се сами, или су нас силни,
замуцкујући) – Да... Да се одрек- дијелили. Уситнили смо се,
нем логичког принципа!? отуђила се браћа ... (Уверено) Зато, ми мислимо да би ово твоје
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„начртаније“ (Подиже књижицу
у висини погледа) нове поделе покренуло...Олакшаће великима да
још лакше нама домеравају своје
рачуне...
САВА: (Са заносом) – Здружени и ми бисмо постали велики!
Овијем писмом би се национална свијест и вјера у наше народе
пробудила и лакше утемељила...
РАЈЧИЋ: (Замишљено за тренутак) – Мислиш? (Одлучно)
Глас божји, уз нашу помоћ, свако може да чује. И писмен и неписмен. Зашто мијењати оно што
се вјековима уходано одржава?
С АВА :
(Ли к у ј у ћ и)
–
Вјековима?! Мислиш ли да је
Божја воља да му већина стада
буде неписмена? Да је Створитељ
зато онакво – баластно - писмо
дао човјеку ?

ум је ‘’Раз и ум’’ кога ти, нажалост, немаш...
САВА: (Озарено, као да је само то чекао) - Е, добар си пример одабрао!...(Све их одмеривши погледом) Ви мислите да је
Мојсије оне камене плоче које му
је Јехова натруковао, разбио зато што му је Арон народ златном
телету окренуо? Не, није. Није,
браћо. Није, оче Јосифе!.. Четрдесет дана је мало да би се народ
преокренуо и завео... Бог не даје
ни више, ни мање него што треба. Он ствара совршено. А где
ћеш совршеније него сваком гласу дати једно слово – један знак.
Јехова је Мојсију, убеђен сам,
заповјести рисовао гласовним
писменима. Логично, зар не?...
Зар пре две хиљаде и кусур година Феничани нису имали гласовно писмо, оче Јосифе!?

РАЈЧИЋ: - Је ли јудејско писРАЈЧИЋ: - Јесу, имали су.
мо гласовно?
(Шаљиво, као) И, где су сад? НеСАВА: (За тренутак збуњено) ма их, нестали су...
– Не, није...
САВА: (Наставља ватрено) РАЈЧИЋ: (Ликујући) – А Бог је
Мојсију писмена рисовао. ‘’Алеф’’
је ‘’А’’, као и наше ‘’Аз’’’ Адам је
први и наше ‘’Раз’’ је ‘’ Први’’. Раз-

Као што се са десет бројних знакова могу написати сви бројеви,
тако се и мојом азбуком може записати свака српска ријеч.(Дечаку) Једноставно, зар не?
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ДЕЧАК: (Клима потврдно совао са закукуљеним и
главом)
замумуљеним знацима које су он
ПАРТЕНИЈЕ: (Замишљено) – и они којима је он тајну
Бога ми, болан, има ту истине... повјеравао то замешатељство
знали да читају и пишу. Запетљао
ЛАТАС: (Заједљиво) – Овај је гласовно писмо. Тако је осигуумишља да је Богомдан да нам рао власт себи и својим потомсоли памјат...
цима. Још драматичније су то
РАЈЧИЋ: (Погледа љутито учинили египатски свештеници.
Партенија. Сави) – И? (Као ра- Бранећи наслеђено, то исто чине
дознало) И, зашто је Мојсије раз- и наши црквени поглавари ...
био те прве плоче?
ПАРТЕНИЈЕ: (Одобравајући)
САВА: - Враћајући се са
Синајске горе Мојсије је схватио
да је писмо одвећ једноставно и
да ће свако моћи лако и брзо да
га научи...

– Живот ти је, болан, велика превара...

РАЈЧИЋ :
(Љу тито.
Партенију) – Шта причаш, антихристе?! (Претећи) Зар у дому
који те крувом ‘рани?! (Нагло се
РАЈЧИЋ: - Па?
смири) Не хули!.. (Сави) СлушаСАВА: - Па?!.. Мојсије ће измо те. И?
губити ону важност које му
ЛАТАС: (Крстећи се) - О, во
тајновитост и туђе незнање
обезбеђују. Изгубиће важност а имја Оца!..Гуја нам се у недра
самим тим и власт. Зато их је раз- угњездила ...
био!
САВА: (Пречује га. Ватрено) –
РАЈЧИЋ: - Ма немој!?..Тако ли Истим језиком говоримо, а не
разумијемо се! Како не схватате,
пише у Светој књизи?
браћо? Непознато и неразумљиво
САВА: - Свакако да не! Да ли
изазивају страх. Страх изазива
би ти оптужио себе?! Не би! (Намржњу... Мржња удаљава од
дахнуто) Друге плоче су фалсиБога!..А Бог наш је свезнање и
фикат, браћо! Фалсификат, али
љубов...
не по садржини. По писму!
Мојсије је друге две плоче изри126
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ГЕНАДИЈЕ: (Иронично) - Ма
САВА: (Надмено) - За то моје
шта нам наприча?!..
делце (Показује на књижицу у
ЛАТАС: (Погледа улагивачки Рајачићевој руци) Копитар је кау Рајачића, па Сави) – Шта ти зао да је оно...
замишљаш; да си Свети Ћирило!?

РАЈЧИЋ: - Чули смо већ!.. (ИзСАВА: (С осмехом – мало иро- азовно) А знаш ли ти, зашто, и
нично) – Их, за мало промаши, кад противник хвали нешто
брате Латасе! (Рајачићу - изазов- твоје?
но) Зар латино – немачко свешСАВА: - Копитар није противтенство, својевремено, није оп- ник! Он жели да сви Славјани...
туживало Солунску браћу да,
РАЈЧИЋ: (Нестрпљиво) - Знаширећи словенско писмо међу мо, знамо шта он... (Иронично) Е,
Словене шире јерес? А да ови мој ‘’сине Јапетов’’ заслепљен си
нијесу били приљежни у свом па наврћеш воду на туђу воденинауму, не бисмо сад ни ми о цу (Привидно смирено) Хм, да сви
совршенијем писму... (Ка Лата- Славјани...(Љутито) Знамо ми,
су – провокативно) Видиш, бра- Јулијане, да оне лисице; Људевит
те Латасе, ја, иако недостојан Гај, Цојс и Копитар окупљају и
Светог Ћирила, ипак желим да потстичу такве као што си ти, да
будем просветитељ. Просветитељ би наше православље одвојили
Сава - Прометеј сербски...
од мајчице Русије и повели пут
ПАРТЕНИЈЕ: (Збуњено се Рима...
крстећи) – Прометеј?.. Ја за тог
САВА: (Замуцкујући од
свеца до сад нисам чуо...
узбуђења) – Грешиш, болан!.. Ја с
ГЕНАДИЈЕ: (Полугласно њима нијесам... Немам са њима
гледајући у Рајачића – потстре- ништа...Само сам чуо... Радио
кивачки) – Храни пашче да те сам, и радићу сам на просвјећењу
лаје!
рода...
РАЈЧИЋ: - Је л’ – ни мање - ни
РАЈЧИЋ: (С мржњом у гласу) више него „совршенијиј Какав просветитељ, какав
Прометеј?! Арон, Арон си ти,
просветитељ“ Сава?!
Јулијане!.. Јуне сјеничанско које
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би овдје да муче! Е, тај говедарски језик се неће чути у овом
божјем дому! (Цепајући Савину
књижицу) Можеш овим да се
убришеш...(Устаје, излазећи из
трпезарије) Ево ти твога Сала!..
Сало дебелога јера... Ха Прометеј...

не би ни дошао у Гомирје међу
нас.
ГЕНАДИЈЕ: - Море, намажи
ти „Салом“ Партенијеве гузове
да му наук твој клизи као по
лоју...
САВА: (Гледа га збуњено)

ГЕНАДИЈЕ: (Да му појасни,
САВА: ( Устајући поремети у
линују поравнат прибор за јело, као) - Тешко му, брате, из дупета
чинију и хлеб, тргне се и почне у главу долази...
да их враћа у ред, предомисли се,
ЛАТАС: (Као, озбиљно.) начини покрет као да ће поћи за Ласније ће ‘’наук’’ твој примити...
Рајачићем, укочи се запањено га
ПАРТЕНИЈЕ: (Погледа га тугледајући како одлази.)
паво, не знајући да ли да се љути
ЦРНИ ДЕЧАК: (Устаје и или да се смеје)
поскакујући игра у углу)
САВА: (Погледа у Партенија
САВА: (Гледа га и безгласно који слеже раменима и даље се
миче уснама. С напором савла- тупаво смешећи. Ускиптело) –
дава бес)
Шта причате, некрсти?!
ЛАТАС: (Ликујући, а као
ГЕНАДИЈЕ: - Браћо, хајде да
сажаљиво, устајући) – Не секирај нашег „просветитеља“ мучањем
се, брате Јулијане. Није све црно оковемо!
као што ти се чини. Ето, можеш
ПАРТЕНИЈЕ: (Ка Сави) - Мусад тим твојим ‘’Салом’’ обућу да
уу!...Муууу!
нам намажеш!..
СВИ: (Смеју се)
(Смех)
Л АТАС:
(Кр о з
смех,
ДЕЧАК: (Тихо, нагињући се ка
Партенију) – Не мукати, говедо!
Сави) - Учен јеси, али, болан, па(Стављајући прст на усне) С
метан нијеси, јер да си паметан
Јулијаном ћемо мучати - тиховати ...
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(Сви се смеју)

ла, браћо! ... Пусти га, Јулијане!..
САВА: (Озлојеђено) – Са Са- Помозите, браћо!
вом!..(Поносно) Ја сам Сава – СаДЕЧАК: (Трчи ка излазу
ва Мркаљ, упамтите! Еминенс вичући) – Оче, Јосифе!.. Оче
свих високих!..
Јосифееее!..Туку се!..
ГЕНАДИЈЕ: (Ка Сави) - Е, ваЛАТАС: (Смејући се, обиграва
ла, браћо, нема ти веће будале од око њих и удара Саву) – Зар у
божјој кући?!.. Држите га,
школоване будале!...
браћо!...Не дајте!..Уби чоека!
(Сви се смеју)
САВА: (Бранећи се од њега,
ЦРНИ ДЕЧАК: (Кроз злуради
смех. Као ехо) – Будала, будала, хвата га за косу и чупа је)
будала...Он то мени?!
ЛАТАС: (Запомажући) – Јао!..
САВА: (Устаје. Киптећи од Полудео!.. Јао, уби ме, браћо!

беса, прилази Генадију, хвата га
РАЈЧИЋ: (Улази журно, види
за груди) – Ти то мени?! Ко је бу- све, удара жезлом о под) – Шта то
дала!?..Ко?!..Показаће ти Сава ко чините?! Је ли ово манастир или
је!..Зар ја?..
л у дница!..Преста ните!..
ДЕЧАК: (Клупа се једним Јулијане!..Мир!..
крајем, растерећена, подиже увис
САВА: (Дрхтурећи узрујано) и Дечак пада на под. Брзо устаје. Они су ме изазвали...Они су ме...
Сави) – Пази, болан, убићеш ме!..
ГЕНАДИЈЕ: - Само смо се маГЕНАДИЈЕ: (Изненађен, не ло порвали...Шала...шалили смо
брани се одмах, а потом га хва- се, оче...
та за руке и рве се са њим, обоРАЈЧИЋ: (Стојећи крај враривши другу клупу и столицу) – та. Привидно смирено. Сави. ) –
Шта ти је, човјече?!
Видим, видим, Јеретиче! (Бесно,
ПАРТЕНИЈЕ: (Као, покушава упирући прстом ка вратима. )
да их раздвоји, користи прилику, ...Hinaus! Hinaus! (Нем. – Напоље!)
па удара Генадија) Немојте, (Кроз зубе) Напоље, Сотоно!
браћо, ако Бога знате!..Шала, ша129
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САВА: (Гледа га неколико тренутака збуњено, смири се, приђе
столу и свој прибор поравана у
линију и уздигнуте главе иде ка
вратима гладећи руком браду,
као и увек кад му је непријатно.
Полугласно) - Мучу... Стадо безрепо...(Даје миг главом Дечаку да
пође са њим)

- Лиебер, тхеурер Фреунд!

Ihre beiden Briefe haben nich
unendlich...( Нем. – Драги, врли
пријатељу ... Оба Ваша писма
бескрајно су ме обрадовала...) ...
Радите марљиво на Граматици.
Ви, тај Ајди бре, како каже Милованов, постидећете старе научнике све заједно! Мркаљ се наЦРНИ ДЕЧАК: (Поскакујући лази у Загребу, како чујем... Моизлази за Савом) – Кругови, Са- жете Вашу Граматику поверити
во... Концентрични кругови...
овом пријатељу да је прегледа
ЛАТАС: - Жандаре!..Жандаре пре штампања...
позвати! У шпитал га треба, у
Ihr egebenster Копитар
окове!..
(Ваш најоданији Копитар)
ДЕЧАК: (Пође до врата за Савом, предомисли се, врати се, и
почне да сређује неред)

ПАРТЕНИЈЕ: (Латасу, који се
држи за главу с болним изразом
на лицу, смејући се задовољно.
Као сажаљиво) – Их, их...Нагрди
те, брате! (Рајачићу, улагивачки)
Оче, очерупа га Јулијан као певца...

- Мили и предраги мој
Пријатељу Јернеју!

Писмо Ваше примио сам...
Што ми пишете да ја Писменицу
сприобштим Мркаилу ја би то
радо учинио, али је он далеко, а
ја овде имам другога Мркаила,
онога Лу к у Милова нова
Георгијевића с коим ја сваки дан
Завеса
разговарам о сербском језику, у
коему већ ако би му Мркаило
(Док се сцена мења чује се Ву- био раван...
ков глас док чита писма која је
Ваш искрени
добио, или која је он некоме пивисокопочитатељ Вук
сао.)
Стефановић
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- Сијатељњешиј Књаз
Милостивејшиј Государ Александру Николајевичу Голцину
Радећи на књижевности своје
отаџбине, Србије, успео сам да
саставим први речник овога словенског језика, коме сам додао и
Србску граматику, која досад
није постојала...Ово ми улива
смелост да најпокорније замолим
Вашу светлост да приложене
примерке мојих радова уручите
најчувенијем покровитељу наука, Његовом величанству Цару.
Тиме ћете много усрећити онога
који, уз најдубље поштовање,
има част бити
Ваше светлости
најмилостивијег господара
најпокорнији слуга Вук
Стефановић
- Мили мој и предраги
Пријатељу Јернеју!

ре Словене... Србска пословица
каже: Који зна боље, широко је
поље...
Ваш искрени пријатељ
Вук Стефановић
- Благородниј, Високоучениј
и Високопочитаемиј Господине
Вуче
Господин Сава Мркаљ, дошавши летос из Баната, учини
позна нство
с
нашим
Zeichnungslehrerom (Нем.
Учитељ цртања) , који му је по
двапут на дан на латинске
лекције ишао. Један пут му предао крштени лист да му на латински преведе. А овај упорно одговара да није његов фишкал да му
преводи, па онда затвори собу,
узме нож, и у врат ниже ува га
убоде, но смртну рану му не зада! ...
Благороднија Вашег
слуга понизниј Самуило
Илић

Ја сам овде печатио и
Пјеснарицу и Писменицу, и са
Писменицом навукао сам на се- Ваше високопревасходство,
бе критику свију учени Себаља; милостиви господине Алексана особито ониј Списатеља , који дру Семјоновичу Шишкову
су ради да Србље претворе у ста131
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ба се на коју страну да крене. Испружи руку, усправи метлу и пусти је да падне, подигне је и пође
на страну на коју је она пала. Док
иде, повремено се осврће, да види
да ли га ко прати. Црни дечак излази, не храмљући, за њим на сцену, па се склони кад год се Сава
осврне. Сава осећа његово присуство) (Црном дечаку) – Опет ме
- Послао сам на Цетиње Го- пратиш!?
сподару Црне Горе Петру Првом
ЦРНИ ДЕЧАК: (Црног лица и
Петровићу два Ријечника и градаље пола црне гардеробе. У видматику србску...
но дужим панталонама. Нагвиривши) – Не, не пратим те, само
Трећи чин
нам се путеви поклапају.
Добио сам сребрну медаљу
коју ми је послала Академија и
триста рубаља...Кад бих имао
срећу да добијем пензију од руског двора или Академије био
бих Вам...Ваш препокорни слуга
Вук Стефановић...(Беч, 8. августа 1821.)

Псијатријска болница у Бечу
1827.

САВА: - Зато увијек идеш за
мном?...

Сцена прва:

ЦРНИ ДЕЧАК: - Не, не идем
Дугачак ходник са пуно врата за тобом – ти идеш испред мене.
на ћелијама по дубини сцене. СцеСАВА: - Хајдемо, бар, заједно...
на је осветљена плавичастим,
ЦРНИ ДЕЧАК: - Не могу да те
магловитим светлом тако да се
стигнем, журиш....
врата ћелија, у првој сцени, не
САВА: - Сачекаћу те...
виде, већ се добија утисак да је
то прав и прашњави друм.
ЦРНИ ДЕЧАК: - Спотичу ме
(Сава, Црни дечак и Лука)

твоје мисли.

САВА: - Зар и овако збркане?
ЦРНИ ДЕЧАК: - Оне ме и
САВА: ( Урастао у браду и неуредно обучен. Стоји на средини саплићу.
сцене У руци држи метлу. Коле132

ЈЕДНАЧЕЊЕ ПО ЗВУЧНОСТИ

САВА: - Добро, ако је тако САВА: (Окрене се љутито.
Погледа у вис. Шака над челом
нећу више да размишљам.
ЦРНИ ДЕЧАК: (Уплашено) – као да поглед од сунца брани.
Зар хоћеш, болан, да ме убијеш?!. Усправи метлу, пусти је да падне, подигне је и пође у правцу из
САВА: (Замишљено) – И себе кога је дошао. Плави, магличабих, да сам храбрији...
сти сноп светла прати га и
ЦРНИ ДЕЧАК: (Молећиво) – осветљава. Иде, полугласно
Немој! Зар си заборавио оно; мрмља док ехо траје) - Раз –
‘’Бог, Аделунг, па ја’’...(Молећиво) први!.. Ра... Ре... Озирис...Хм...
Мисли, мисли, молим те! Хијероглифи...
Размишљај да бисмо живјели...
ЛУКА: (Запуштен, прашњав,
САВА: (Озарено, понавља) Бог, Аделунг, па ја! (Нагло мења
расположење. Инаџиски) – Нећу!..
Мисли изазивају жеље, жеље наводе на деланија, добра, али и
зла...Зато нећу.

у изношеном и неуредном путном огртачу. Седи. Изуо ципелу,
гледа у рупу на ђону и смеје се.
Крај њега флаша са пићем.)
САВА: (Пролазећи крај Луке.
Као по навици) - Помози Бог!

ЦРНИ ДЕЧАК: - Па ти си
ЛУКА: (Климне главом у знак
стварно луд! Убићеш нас...
поздрава)
САВА: (Сагне се тражећи неСАВА: (Пође неколико корака,
што чиме би га гађао) - Ко је па застане. Врати се. Изненађено
луд?! Тебе ћу прво...
и обрадовано) - Лука!.. Јеси ли то
ЦРНИ ДЕЧАК: ( Иза сцене) Шалим се, болан! (Нагвири)
Нијеси луд!(Иза сцене) Ја сам.
(Провири) Само си мало онако...
(Молећиво) Размишљај! (Изађе са
сцене)(Као ехо иза сцене)
Размишљај...Раз...Раз...Ра... Ра...
Ра...

ти, Лука?!

ЛУКА: (Гласно, онако како то
чине наглуви. Показује му камичак) – Како да не кукам, нажуљао
ме проклетник!...
САВА: - Лука?! Лука мој...
ЛУКА: - Џомбави путеви
ћесарски...(Показује рупу на ђону
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ципеле) Као јазавци се увлаче
кроз њу...Седи, јаране, преда’ни
душом... (Подиже флашу у висини очију пре него што му је пружи) Има, има још...Потегни, причести се!..

је био Он, а тебе и мене се, изгледа, Господ одрекао...
САВА: (Враћајући му флашу)
- Како добро глумиш могао би да
се придружиш Јоакимовој
дилетанској дружини ...

САВА: (Забринуто) - Лука,
ЛУКА: (Као да га правда,
брате, зар ме не познајеш?
прихватајући флашу) – Шта је не
ЛУКА: (Гледа га чкиљећи на иду ‘’сузе Исусове’’ на празан
једно око) – Чини ми се да си Са- стомак, а?...Има времена... Дугава, ама и да ниси он...
чак је дан.
САВА: (Обрадовано. Узима
САВА: (Шаљиво) - Могао би
флашу, више по инерцији, али не Стерија и о нама једно
пије ) – Шерету један ... Ја сам, Са- приказаније да напише...
во...
ЛУКА: (Равнодушно) - Могао
ЛУКА: ( Трезније него пре) – би.
Ма шта кажеш? Ти си Сава? Зар
САВА: А ти, пишеш ли?..
Сава није у манастиру?..
ЛУКА: (Осмехнуто) - Више ме
ЦРНИ ДЕЧАК: (Често моја Муза не доји поетским мленагвирује док они причају)
ком.
САВА: - Их, одавно сам моСАВА: - Штета за сербску
нашку ризу окачио на лескову књижевност...
грану ...
ЛУКА: - А ти?
ЛУКА: (Пијано) – Ма, немој?!
САВА: - Ја? (Гордо) Пишем,
(Као радознало – изненађено) А
што се расчини, јаране?.. пишем покаткад...
(Заједљиво) Ех, што ми те не обЛУКА: - Штета ... (Почиње заричи Рајачић! (Трезно) Говорио разно да се смеје)
је теби Лука, али ти би Јерихон
ЦРНИ ДЕЧАК: - Ха, ха ха...
изнутра да поткопаш. Е, мој
Мркаљу, мој Мркаило...Уз Јошуа
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САВА: (Погледа га прво
увређено, тренутак – два се колеба како да реагује, па му се придружи. Кад смире смех ) – Е, Лука, мој Лука, шерету један...(Сагне се као да узима камен, замахне као да ће некога гађати,
правдајући се) Стално иде за
мном...

Ако, ако, благош мени, само ти
учи друге, мој Муд - рацу... (Прекорно) Е, мој Мркаљу, Главо у облацима, зар можеш рогове у
врећу сложити, и тикве у коцку
уметрити? Па, не могу се ни вековне слуге, за један живот,
заборављеном негдашњем господству изнова научити. Зар те
ЛУКА: (Обазре се, па како ни- тамничари у глинским и карлокога не види само слегне раме- вачким казаматима не уверише
у то?
нима)

САВА: (Збуњено, постиђено) САВА: (С нелагодом у гласу) Пролазим, видим; смијеш се а Чуо си?...
никог уз тебе..
ЛУКА: (Шаљиво) – Чуо, јаране,
ЛУКА: - Па, зато сам се и чуо...И глувонеми прочују и просмејао, јаране!..(Шаљиво) А ти; говоре кад жандари моткама
знадеш ли од куда идеш, и куда пердаше...
си се упутио?

САВА: - Немају ду шу
САВА: (Осмехнуто) - Свеједно проклетници...А, да бију, бију,
је одакле и куда ћу, важно је да али, знаш ти мене...
знам зашто ћу...
ЛУКА: (Иронично) – Како да
ЛУКА: (Шаљиво) – Ако то није не знам, јаране! ‘’ Клепан камен
ситније меље “, а?
нека тајна, кажи, да и ја...

САВА: (Тврдоглаво) – Ма, боСАВА: (Гордо) - Будим заспале, осрбљујем Србе, наук им лан, кад ја нешто наумим...
дарујем...
ЛУКА: (Иронично) – Видим,
ЛУКА: (С подсмехом) – А, то?!.. видим...(Пријатељски) Е мој неЗначи; луњаш. Као и ја потуцаш разумни човече, што се на Муод места до места српским шицког и Рајачића не угледа.
земљама...(Одобравајући као) Што од њих наук не прихвати?..
135

Драма

САВА: (Иронично) – Видиш, води на све винске изворе у
ја се радије угледах на тебе...
Бачкој и Срему.
САВА: - Лоша ти је драгана,
ЛУКА: - Друго сам ја. Ја имам
(Показује флашу, певајући) мој Лука.
јараницу – сапутницу!...
ЛУКА: - Ружна је, признајем,
САВА: (Показује метлу) – ал’ је бар весела и мила ... ОтваИмам и ја своју. Усправим је, за- ра сваку капију некадашњих ми
жмурим и пустим је, па на коју ђака (Занесено) А волим проклетстрану посрне она, на ту кренем ницу! (Подиже увис флашу) Вои ја.
лим и ја своју ‘’Јелену’’ као што
ЛУКА: (Филозофски) – Е, мој смрт воли мене...

Саво, далеко смо догурали. Све
ЦРНИ ДЕЧАК: (Поскакујући
ми се чини да наши умови и те- радосно) - Јелена...Јелена... Јелена...
ла не путују заједно и у истом
САВА: (Штрецне се прво, па с
правцу. Зато и ти базаш, онако - разумевањем климне главом.
без циља?
Сетно, замишљено)
САВА: - Грешиш, јаране. (Гор– Јелену?...(Скреће разговор) А
до) Циљ мој је јасан, видим га; Вук, штампа ли онај твој „Опит
осрбити Србе сербским. Сачува- к сличноречности и слогомерју“?
ти их од унијаћења...
ЛУКА: (Шеретски) – Шта каЛУКА: (Иронично) – Видиш жеш?!.. Не чујем...
га, идеш ка циљу, а? (Филозофски)
САВА: (Гласно, као наглувом)
Мој јаране, видик нам се са сваким кораком помера, и као циљ, – Кажем; штампа ли побратим
твој оно писаније твоје ?!
измиче...
ЛУКА: - Које?! (Пијано) Јесам
САВА: - Зато ли диже руке од
ли ја то нешто писао?..Не сећам
поезије и науке?..
се...(Озбиљно) Не, још није. Вели;
ЛУКА: (Показује на флашу. Стратимировић се окомио на
Кроз смех) – Ја? Ја бих, братац си нас, па не да.
мој, да... да све заборавим ...’’Моја
љубов’’ то разуме, познаје ме и
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САВА: - Ал’ своје печати...
(Заједљиво) Е, мој Лука, добар ти
је Србијанац...Кад пре натрукова онолике књиге? С мојим писменима подиже галаму...
ЛУКА: (Слеже немоћно раменима) – Кад курјак стане да
завија, сви пси почну да лају...
САВА: (Више за себе) - Не
завија вук...Арлауче, арлауче,
србијанси Курјак и јагњад нам из
торова односи ...(Гласније - наглашено) Покупио Доситејево,
твоје, моје, слепачко и народно,
па с Копитарем печати ли, печати...Чуо сам да му је Мушицки
‘’Ђ’’ халалио..
ЛУКА: (Иронично) - Кад си ти
могао да му уступиш двадесет и
девет писмена, шта чини једно
Мушицково и некакве моје
идеје...
САВА: - Нијесам му поклонио! (Тихо) Сам је...

тар му о ђерам окачи ведро, а сад
се љутимо што из њега воду црпе
...Да, да...И ти си се, видим, и у
цркву разочарао. А ја, рођени мој
и у људе и у бога (Филозофски) Да,
да... Живот ти је превара, велика
превара, мој Саво. Људи су стадо које у славу Бога, од настанка,
блеји и моли Му се, док се Он
свакодневно њиховим душама
храни. За гозбе и славља своја,
Створитељ, у овом свом
земаљском тору, узнемири стадо, изазове ратове и катастрофе
– људи се међусобно покољу, а Он
узбере и узнесе на небеса најбоље
људске душе, и као ђаконијама,
украси трпезу божанску своју.
(Устаје, и пође на супротну
страну певајући, као пијано) Зато сад пијмо и певајмо; пијмо
винца црвена! Винца црвена!..
САВА: (Гледа га збуњено.
Стоји неколико тренутака
колебајући се, па пође за њим
вичући.) – Па ти си!... Теби је вино разум попило... Чекај ме, Лука! Заједно ћемо...Лука!.. Стани,
чекај ме, Лука!

ЛУКА: (Прекорно, идући за
својим мислома) – Мушицки Вуку „Ђ“ а ти Мушицком оду испева...(Вртећи незадовољно главом)
ЛУКА: (Иде не чујући га. Пева
Хтео си да му се...(Резигнирано)
Да, хм...(Осмехнуто) Е, мој све тише, застане, па као да се
пријатељу, жедном показасмо нечега сетио, окрене се и пође ка
пут до бунара на уртрини, Копи- Сави) - Мој јаране, чувам и ву137
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чем са собом ове Новине СербЛУКА: (Кроз смех, иронично)
ске. Знао сам да ће нам се путе- - То би Вуку најбоље пасало. Има
ви бар још једном укрстити. (Из богато ђумругџијско искуство...
џепа их вади и даје му ) ПожутеСАВА: (Погледа га прекорно)
ле већ...
‘’У Регенсбургу е, 19 Маја, едан
САВА: (Обрадовано) – Е?.. баштован од 39 година, избљувао
(Узима их, листа и чита)(Поку- живу жабу средне величине, као
шава неприметно да руком да што су оне жабе што живе лети
знак Црном дечаку да се удаљи) на дрветима по лишћу. Већ има
ЛУКА: (Види његов гест и две године и по како е тога башобазире се око себе. Не види ни- тована страшно болео трбу, и
свакојака е лекарства узимао да
кога, слеже раменима)
бљуе, али га ништа ние могло исСАВА: ‘’ У петак 25. маја 1817. чистити и излечити до расола.
Енглези се еднако чуде и диве Недељу дана пио е расо, па е онједној мудрој свињи. Ово чудно да почео бљувати, и избљувао жастворење зна читати, писати и бу; и сад е здрав са свим.’’
рачунати; игра карте; показуе
ЛУКА: (Кроз смех) – Е, то ла,тачно на минуте, колико е сатиј; жу! Лажу, веруј ти свом Луки...
сваком човеку погоди колико му Ја, јаране, сваки дан бљујем, а жаима година; и што е јошт ба ми све жеднија...
најчудние, погоди шта ко мисли.
САВА: ‘’Његово краљевско
– ово је заиста мудрост, која се до
данас ние нашла ни код каквог Височанство Ерцхерцог Палатин
Мачжарскиј дошао е овде са свосвињчета...
иом супругом, која е, већ има неТребало би препоручити на- колико месецји, трудна. Они ће
шим трговцима, кои примају до неколико дана поћи у Карлсвиње из Србие да мотре не би сбад.’’
ли се и код нас гди нашла каква
ЛУКА: - Можда ће их Вук домудра свињска глава, која би се
могла научити овакоголи чему.’’ чекати, јер он се с ћесаром, царевима, лордовима, кнежевима,
владикама, Гримом, Гетеом и Ле138
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ополдом дружи и дописује. Сад
је пришио себи и друго презиме.
(Иронично) Хер Вук Стефановић
- Караџић!
САВА: - И друго? Шта ће му,
болан, и друго?
ЛУКА: - Па тако му више личи на племићко...Е тако ти је то,
братац си мој, кад хоће опанак у
ципелу. Ма да ја мислим, како
уме много да...Да би му више пасало оно енглеско ‘’Сер’’ (Кроз
пијани смех) Сер Вук Стефановић
- Караџић!

дахијских и беговских кућа и
власти убијају...Србима не треба
већи непријатељ него што су
један другоме... Ено и сад по Милошевом списку српске главе у
Цариград султану под ноге у
врећама односе...Е, а мој побратим зна умно своју да сачува; с
Карађорђем лепо док је требало,
а сад још лепше с Милошем.
Чујем да га и писмениу учи...(Полугласно) Зна Вук где ђаво спава...
САВА: - Мислиш?..

ЛУКА: - Знам! Лакше је здраСАВА: (Прави се да га није
разумео. Настави да чита) - ‘’Лон- во колено савити, на штулу натакарити, него сабљом на Турке
донске новине од 19,
витлати...
20. и 21. новембра само су гоСАВА: (Збуњено) - Али...Лечи
тово напунене описанијма како
е отпраћено тело Кнегине Шар- се по бањама у Пешти, Бечу?...
лоте. Понели су е из Кларемонта
ЛУКА: (Иронично) – Лечи, ле18. око 6 сатиј послие подне, и чи... Е. наивни мој Мркаљу; зар
према машалама дошли су у се од негдашњње ђумругџијске
Виндзор послие поноћи у 2 сата... зараде може у Пешти и Бечу гоКнез Леополд се вратио са своим динама лечити и угодно живети?
пратиоцима у Кларемонт’’... (РаСАВА: (Слеже раменима) –
зочарано) Лепо; Новине Сербске, Ваљда, не знам...
а о Србији ни једног гласка...
ЛУКА: - Да није удовицу кнеЛУКА: - Шта си очекивао, да за Мише Карапанџића лепо мачиташ како је Милош убио зио и добро музао, још увјек би
Карађорђа?.. Како кум кума, брат из Прахова Пешту и Беч само
брата због турског мала,
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сањао...(Полугласно – поверљиво)
Мало је дошаптавао Карађорђу,
сад мало Милошу, понешто Бечу, мало Русима... Ма, надживеће
Курјак и тебе и мене...
САВА: (Гледа га запањено) –
Зар?.. Шта то причаш, човјече?..

САВА: (Несигурно) – Нијесам...
(Замишљено) – Размишљао сам;
можда Јехова и није Мојсију нарисовао гласовним писмом оне
камене плоче... Можда је замршеним знацима желео да
отријари умне од лажова и осталих. Записана лаж временом
постаје истина, мој Лука...Можда ‘’’Дебело јер’’ ипак нечему служи...

ЛУКА: (Прилази и узима – истрже му новине из руке) - Нисам
их месецима носио и за тебе чувао да ми белосветске вести чиЛУКА: (Кроз смех) – Богослов
таш! Читао сам их и сам. (Листа
их. Љутито и обрадовано истов- надвладао филозофа и логичара
ремено) Знао сам да ћеш ово своје у теби!... (Сажаљиво) Е, мој Саво...Служи оно колико калуђере
прескочити!
‘’она’’ ствар...
‘’ПАЛИНОДИА
САВА: ( Шаљиво) – Ако је и не
либо
користе за оно за шта је намењена,
ОДБРАНА ДЕБЕЛОГА ЈЕРА’’
чувају је и не одсијецају
Све што си у ‘’Салу дебелога ...(Озбиљно) Зар не видиш да нас
ера’’ доказао, порекао си! (Чита Бог кажњава што се у Његово
прво безгласно. Гласно) А, ево, науменије пачамо. За мном и за
ово...’’неме самогласнике, озна- тобом ни кучета, ни мачета, а
чава наше ‘’дебело јер’’, које ја за- Вук сваку нову књигу гробом
то свим писменим народима к свога детета плаћа...(Замишљено
савршенству њиовога писма из – филозофски) Срећни људи баони темеља препоручити могао ве се собом и својим животом, а
би’’...(Прекорно) Зар ти?!.. Брзо си остали загорчавају туђе, или, као
ми; пјесме пишу...(Шаљиво) Писе покајао, јаране!...
шу, па бришу...
ЦРНИ ДЕЧАК: (Смеје се злуЛУКА: - Па, ти си... Тебе су
радо)
жандари сасма распаметили...
Вук плавооку Швабицу новом
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дечицом чвршће за штедњак
везује да би по свету слободан
шетао и делца своја пропагирао
и ширио...Мудар човек!..А ти?..
Семе које је тек проклијало, што
пре би да покосиш. Покајао си се,
поколебао, мој пријатељу!..
ЦРНИ ДЕЧАК: - Покајао...
Покајао.. (Настави као ехо, тише) Кајао...Јао... Јао...
САВА: (Самоуверено) –
Нијесам!... (С потсмехом) Јеси ли
ти сигуран да сам ТО баш ја написао? ...(Колебљиво) Можда је
неко други...(Надахнуто за трен)
А шта ако сам желео да још више узбуркам, да заталасам, да се
не заборави ко је почео?!...
(Замишљено) Не знам ...Нијесам.
(Клонуло) Ни у шта ти више
нијесам сигуран, мој Лука. Сам
себи сам час премало - час превише.

зао! (Као ехо) Полизао...Олизао...
Лизао...Зао...Зао...Зао...
САВА: (Нагло, халуцинантно,
мења расположење) - Шта рече?!
Пљунуо?.. Пљунуо јесам...Али
нијесам...Нијесам полизао!..
ЛУКА: - Јеси! Јеси, рођени...
ЦРНИ ДЕЧАК: - Он то мени?!
САВА: - Ти то мени!?..Ти који
си ме први издао?!..Издали сте ме
и ти и Вук! (Цитира део Вуковог
писма Копитару) ‘’ Ја овде имам
другога Мркаила, онога Луку
Милованова Георгијевића с коим ја сваки дан разговарам о
сербском језику, у коему већ ако
би му Мркаило био раван ‘’...

ЛУКА: (Шаљиво) – Да није било Јуде можда не бисмо спознали Христа. Обојицу једнако памтимо (Озбиљно) Вук ме је сколио
да му у језику помогнем и
ЛУКА: (Тихо за себе, прекор- ...(Шаљиво) И, ето; изједначио
но) – Ваљда, да нас не забораве... нас, а ти то мени спочитаваш...
(Гласно, помало осветнички) Ти
САВА: (За тренутак смирено)
си ово..! Поколебали су те. (Упи- - Изјеначио?..Ја теби раван?! Ха,
ре прстом у новине) Ево доказа! ха!(Ускипело) Бјежи, бјежи од ме‘’Одбрана дебелога јера’’!.. не! Бјежи, невољо! Зар ти мене
Пљунуо си, па си полизао...
који сам...И себе?...(Запенушано
ЦРНИ ДЕЧАК: (У крају сцене замахне да га удари. Кроз неуропочиње радосно да игра) – Поли-
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тичан смех) Ја једва теби раван,
(За тренутак се гаси светло.
а!?..
Мрак. Пали се пуно светло
ЛУКА: (Застане изненађен, а осветљавајући болнички ходник
кад види да се овај не шали, за- с ћелијама.)

махне флашом да се одбрани, па
(Сава, Црни дечак, Први болесје баци у страну.) – Шта ти је, чо- ник, Болничар, гласови болеснивече?.. Мркаило?!...Луд ли си мо- ка)
ре!
САВА: (Стоји на средини ходЦРНИ ДЕЧАК: (Поскакујући ника. Држи метлу у руци и колеодлази у дубину сцене) – Луд?.. ба се на коју страну да почне да
(Као ехо) Луд... Луд...Луд...
мете. Усправи је, гурне је да падЛУКА: (Бежећи са сцене у не на једну страну, подигне и направцу у коме је Црни дечак не- глашено предано почиње да местао ) - Нема Србима спаса ... Не- те.)
ЦРНИ ДЕЧАК: ( Лица и одема ...(Као ехо) Нема... Нема...Нема...
ла црног. Нагвири више пута и
САВА: (Стане, дрхтурећи) – сакрије се кад Сава погледа у
Ти ћеш мени: луд!?...Луд!?...Зар ја његовом правцу)

САВА: (Крадомице га лови погледом) – Видим те!...Видим те!..
Од мене се не можеш сакрити...
Све видим и све знам... (Метући
долази до згужваних новина на
поду, подигне их, замахне као да
ће га њиме гађати, предомисли
се, наслони метлу уз себе, изравна новине, и држећи их у једној
ЦРНИ ДЕЧАК: ( Из дубине руци чита док другом, не
сцене, поскакујући иде му у сус- гледајући, настави да мете.) ‘’Кнез Леополд се вратио са сворет )
им пратиоцима у Кларемонт’’...
који преводим Хорација, Вергила и Овидија; олизао...(Нагло се
смирује. Као пробуђен осврће се
око себе. С уздахом усправи метлу, гурне је да падне на страну на
коју је Лука отишао. Потрчкујући
у том правцу) Лука!..Лука!...Чекај
ме, Лука!.. (Очајно) Лука!! ...Чекај
ме, Несрећо!..
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(Разочарано) Лепо; Новине СербСАВА: (Покушава да га одбије
ске, а о Србији ни једног гласка... од себе дршком метле) - Склони
БОЛЕСНИК ПРВИ: (Иде ход- се, несрећо!.. Geh weg!.. (Нем. ником из супротног правца Одбиј!)
носећи ‘’гуску’’ у руци. Срећу се.) (Чују се гласови из ћелија.
Хеј, пази!.. Просућеш ми вино! Церекање, навијање...)
(Клиберећи се) Roten Wein! (Нем.
ГЛАСОВИ: (Немачки, српски,
– Црвено вино!) (Препречи му мађарски, словеначки)
пут) Вино црвано!..(Пружа му
- Пиј!..Trinke!
суд) Узми, рођаче!..
- Хоћу и ја !..
САВА: (Не гледајући, по
инерцији, узима је)

- Дај мени !..

БОЛЕСНИК ПРВИ: - Пробај!
- Наточи му из мог бурета!..
... Токајско... Преврело, тазе,
- Gut!..Zer gut! (Нем. – Добро!
јутрос из бурета наточено!.. (ПоВрло добро!)
кушава да га натера да пије)
- Господе?!..
САВА: (Види шта је узео, са
- Roten! (Нем. – Црвено!)
смешком) – Danke, ich trinke
nicht!..(Нем. – Хвала, не пијем)
- Покајте се, покајте се!...
(Покушава да му је врати)
- Mein Got! (Нем. – Мој Боже!)
БОЛЕСНИК ПРВИ: (Још
- Крањско!...
упорније насрће, клиберећи се) - Es ist gut! (Нем. – Добро је!)
Гуцни мало, учитељу!..
- Далматинско, црно!..
САВА: (Пружајући му упорно
суд) – Хвала, јаране, не иде на
- Еј, дођи, сисни на мом
празан стомак...
шајтову! ...
БОЛЕСНИК ПРВИ: (Узима суд
- Језус Марија!
и покушава да га примакне Сави- Шајтов? Ха, ха.. Какав шајтов
ним уснама) – Du must! (Нем. –
– цревце...
Мораш!) Ухвати залет! ... Исусо- Глиста!...
ве сузе ...Гутљај један...
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БОЛЕСНИК ПРВИ: (Смејући
се сулудо покушава силом да му
сипа у уста.) – Узми!...(Певајући
оперским, али некултивисаним
гласом) Узми винца црвена!..
Roten Wein!..Пиј винца црвена!
Пиј!..Шта уради?! Просуо си?!

САВА: (Отимајући се ) –
Мајко!?..Немој, не ударај ме,
мајко!..Нисам ја почео!.. Нећу у
купатило!.. Нећу!..Нећу!!!..

БОЛНИЧАР: (Одводећи га.
Гласови им се преплићу) – Нисам
ти ја ни отац ни мајка, мајку ти
твоју!..Хоћеш, хоћеш, мајчин сиСАВА: - Нијесам ја...
БОЛЕСНИК ПРВИ: (Церећи не!.. Неће ни во у бразду, па...
Гласови из ћелија
се, прстом показује на просуто)
– А шта је ово?! Доказ!.. Људи, он
(Навијачки) – Удри!..Усд!
се прави луд!.. Полижи!..
(Мађ. - Удри!)...Mein Got!..(Нем..
ЦРНИ ДЕЧАК: ( У дубини сце- – Мој Боже!) Купање!.. Baden!... У
не игра радосно) – Ја да лижем?!.. бунар! (Једни скандирају) У буЗар ја?!...
нар! (А други) Купање!..Купање!..
САВА: (Бранећи се почиње Купање!... Al anjadba a jot Rac!
метлом да га удара. Зајапурено) (Мађ. – Мајку ти србску!) ... Про– Ја да лижем?!.. Зар ја који клети худич!..(Кикот, јауци,
псовке...)
Овидија!... Ich?!..Ich bin!..
САВА: (Док га одвлаче са сцеБОЛЕСНИК ПРВИ: (Урлајући
као да га деру, баца суд, и бежи не) - Лука!.. Не дај ме, Лука!!..
ходником) – Muter! ..Meine Дођи, Лука!.. Спаси ме, Несрећо!..
(Очајнички) Лукаааа!..
Muter!..Јао!..Уби ме Србин!
ЦРНИ ДЕЧАК: (Заједно са Са(Гласови из ћелија му се
вом, док завеса пада) – Лукаааа!
придружују)
БОЛНИЧАР: (Истрчава на
сцену, хвата Саву и туче корбачем. Вукћи га са сцене.) – Убио би,
а?!..Да ти ја покажем како се то
ради, Az anjádba a jót Rác!..( Мађ.
-Мајку ти српску!)
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(Вуков глас који испуњава време потребно да се сцене замене.
Чује се прво нормално, а потом
убрзано. У ковитлацу гласова
многа писма се преплићу.)
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- Hochgeschatzter Herr Jakobe
Grimu
Наша Граматика није могла да
се штампа у Лајцигу... Тачно је да
се Милош наљутио на мене; али
ја сам још увек мишљења да би
требало да му посветите Граматику јер без његове помоћи ове
песме не би сигурно могле бити
сада објављене....
Ваш одани пријатељ Вук
Стефанович
- Mon cher Ami
... Учинио сам све да Вас
Библијско друштво позове у Енглеску...Ваш одани пријатељ Џон
Бауринг

одобренија... Тога ради препоручуем Вам, одпечатања и србског
оригинала и немачког превода
престанете, и Мњени обое на
провиђение и прошитание
пошљете....Неусктете ли ово Мое
предложение послушати, то се
надајте совершенној Мојој немилости, и готовости Вас, код свакога владенија, гдигод би се ви
налазили...чувајте се, писати о
народу овостранном свију времена новиј, тако и Кара – Ђорђу,
и о Мени, и најмању чертицу без
Мог знања и одобренија:то е
Моја совршена воља.
У Крагоевцу 22. јануара 1824.
Вашег доброжелатеља
Сербие Књаза,
Милоша Обреновича.“

- Љубезниј Вуче!
Дошло ми е до знања, да ви
намеравате издати Историју неку Кара – Ђорђева времена, коју
сте већ на немачкиј език превести дали... Несумњамсе, да у
истории тој времена, предишавшег Моем Правителству, неће
бити сва деанија списана...то не
би рад био, да се икакво дело, ови
Србаља касајућесе, изда на свет
без Моег провиђенија и

САВИН ГЛАС: (Садистичко осветнички смех)
Вуков ГЛАС: - Euer Excellenz,
Herr Gete!
Пр оже т
н ајп рис н и ј ом
радошћу и осећањем захвалности пуним поштовања и оданости у сећању на час када сам при
посети Вајмара био од Ваше
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Екселенције љубазно примљен, врата с визиром. Виде се, делом,
и друге ћелије у низу.
узимам себи слободу...
(Сава, Црни дечак, Болничар,
Genehmigen Sie die Gesinungen
der unbegrenzten Verchrung, доктори Шофер и Сакс)
womit ich zu seyn die Ehre habe
(Нем. - Молим Вас да примите
САВА: (Полуго, у ритама, са
уверење о мом безграничном
поштовању, с којим имам час би- видљивим модрицама по телу,
везан ланцем једним крајем за
ти)
зид, а другим алком око врата.
Вашег високоблагородства Ланац је довољно дугачак да монајоданији слуга Вук Стеф же да се креће по ћелији. На чеКараџић
оном зиду, у висини човека, жу-....Noch ein Paar Worte an Sie, том бојом исцртани концентричmein baster Herr Wuk. Dass Sie ни кругови. У једном од
ihre Landessprache, die jetzige средишњих исписана су, лучно,
Serwische zur Schriftsprache крупна слова: Лб, Нб, Дб и Тб (б
machen, haben Sie ganz recht, u. је знак за умекшавање – ‘’танко
ich glaube, dass Sie sich u. Ihrer јер’’ а у ширем: Лб = Љ, Нб = Њ,
Sprache dadurch ein ewiges Тб = Ћ и Дб = Ђ )
Denkmahl stiften…
(Док се сцена осветљава чује

У Кракову 18. авг. 1826.	Ихр Вуков глас који чита писмо Саунверандерлицхер Самуил Бо- муила Бохумила Банткеа,
хумил Бантке
поновљен као ехо)
Сцена друга
Болесничка ћелија као затворска самица. Узана, мали прозор с
металним решеткама високо
под плафоном кроз кога продире
зрак дневног светла. Метална
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ГЛАС: - Noch ein Paar Worte
an Sie, mein baster Herr Wuk (Нем.
– Још неколико речи Вама, предраги мој Господине Вуче.) То што
свој народни говор, садашњи
српски језик, узимате за
књижевни језик, потпуно сте у
праву. Ви тиме себи и свом језику
подижете вечити споменик...

ЈЕДНАЧЕЊЕ ПО ЗВУЧНОСТИ

Ihr unveranderlicher Samuil ‘ришћански и кршћански... (Чује
Bohumil Bantke
се глас Болничара.)
САВА: (Црном дечаку)(За време трајања ове сцене, повремено
говори у трећем лицу) - Чујеш ли
ти ово, јаране?.. Споменик!...А
њему, ово...(Цима ланац. Ланац
га повређује. Израз бола на лицу,
а потом болног задовољства) Па,
њему
бол
причиња ва
задовољство, а? ...(Иронично)
Ужива у њему. Свршава...(Неуротичан смех. Смирује се.)
(Учитељски, док исписује ‘’а’’ и
‘’б’’ на бочном зиду) Пази сад!..Не
зверај!..Гледај ‘амо! Пиши!..Овако... Какво ‘’Аз’’?! Нема више
‘’Аз’’!. ‘’А’’ је ‘’а’’! Само ‘’а’’,
разумијеш ‘’а’’! Нема ‘’Буки’’ Само ‘’б’’. Глас – ‘’б’’! ‘’б’’! Разумијеш;
‘’б’’! Пиши!..(за себе) Делкати,
делкати...Схваташ... (Погледа ка
вратима) Како нема ‘’’Х’’? Има,
има га, Вуче! Има. ‘Леб - хлеб,
хљеб! Крув – крух!..(Поглед ка зиду) Не зверај около! (Претећи)
Немој да те ја!..(Поглед ка вратима) Ослушни говор народни!..Не
говоре сви као они, Вуче...Неки
кажу - дете, други - дијете, трећи
- дите. Девојка, дјевојка, ђевојка
и дивојка. Хришћа нски,

БОЛНИЧАР: (Долази из дубине сцене) – Визита!.. ‘’Господо’’
уза зид!..Визита!..Мир!..
(Удараци корбача у врата, метална шкрипа резе и врата која
се отварају с треском. Ударци по
телима. На први његов глас
зачују се јауци и вапаји, лудачко
церекање и псовке на разним
језицима.)
САВА: (Прекида писање) - Не
бој се, Саво!..Јастреб Зевсов? Не,
не, није то он...Ово је небески
стрвинар - мишар...Не страши се,
Херкул ће те ослободити...Гледај
‘вамо! (Окреће се ка зиду.Умаче
прст, вероватно у измет на поду, и наставља да црта недовршени најшири круг.) Шири, шири...Још шири. Гдје је граница
највећег?.Гдје? Лијепи су, а?..
Са вршена
х а р м о н и ј а ?. .
Хармонија, мислиш? А овамо;
Хаос. Хаос, човјече!.. Привид
хармоније, а обмана ђавоља...
Устројство космичко...(Кратак
неуротичан смех)
БОЛНИЧАР: (Удара корбачем
у врата. Отвара метални визир,
провири кроз њега пре него што
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врата отвори. Осионо, сади- против агресивних метода.
стички) – Визита!..Мир!.. Визи- Хладна купка и бром су, сваката!.. Тишина! Уза зид!..
ко, лекови који смирују, али пушЦРНИ ДЕЧАК: (На Болнича- тати крв корбачем уместо
рев глас чучећи у углу мазохи- пијавицама, е то код мене... На
батине и ... (Иронично – прекорстички се смеје)
но) и смрад се несрећници брзо
САВА: (Смирено, Црном деча- навикну...
ку ) – Ево твоје покоре...
ШОФЕР: (Погледа љутито
БОЛНИЧАР: (Отвара врата. Болничара који стоји у оквиру
Замахне да га удари, али тог тре- врата. Саксу) – Да, да, свакако...
нутка наилазе доктори Шофер и Слажем се...
Сакс)
САКС: (Посматрајући Саву
ДОКТОР САКС: (Хвата му како предано покушава да завркорбач. Љутито) – Па добро, чо- ши највећи круг, иронично, Шовече, Was ist dass - Narrenchaus, феру) - Архимед? ( Сави –
или штала?!
потсмешљиво) „Noli turbare
БОЛНИЧАР: (Осионо) – При- circulus meos“...(Лат. ‘’Немој квапрема за визиту, господо докто- рити моје кругове’’)
ри. Смирујем га да бисте га Ви
САВА: ( Леђима окренут ка
лакше...Доктор Шофер каже да њима, не прекидајући да црта) –
се клин клином избија ...
Nein, nein, Herr! (Нем. – Не, не,
ДОКТОР ШОФЕР: (Погледавши га прекорно и показује главом
ка вратима) (Док се он удаљава)
– Стока, драги колега. Оно што
ми залечимо, они... Погледајте!..
Говорио сам: Под хладан туш да,
а корбачем само у крајњој нужди...

господине!) (Окрене се ка њима)
Нијесу то исти кругови, господо...
САКС: (Погледа га изненађено,
па у Шофера упитно.)
ШОФЕР: (Смеши се загонетно)

САКС: (Сави) – Знате латинСАКС: (Гадљиво, марамицом
покривајући нос) – Ја сам, колега, ски?
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САВА: (Гледа у кругове. ПокуСАКС: (Заинтересовано) – Кашава да нацрта још већи, али не ко то мислите?
може због ланца)
САВА: (Окрене се ка њима. ВаШОФЕР: - Латински, немачки, трено, занесено, упирући прстом
мађарски, француски, а служи се у центар) – Видите, докторе, ова
поп ри л и ч но г рч к и м, и тачка све одређује, из ње све
хебрејским, драги колега...
почиње! У њој је сва мудрост, све
САКС: (Гледа сумњичаво у Шо- истине, сабијене, згуснуте –
Свезнање. Свезнање, из кога се
фера) – Зар?
све зачиње, које се непрекидно
ШОФЕР: (Осмехнуто клима шири и чему сви теже...
потврдо главом) – Господин СабШОФЕР: (Провокативно) –
бас Мркаил је еминенс клирикалне школе у Плашком, еми- Зар је свезнање у тако малој тачненс загребачке Архигимназије, ки - скоро ништици!?
еминенс пештанског факултета
САВА: (Неуротичан смех) Ништица?!..Да, као трептај –
математике и филозофије...
САКС: (Зачуђено) – Па, шта ће, трен! (Нагло се смири) Сава се
слаже – она је апсолутно Ништа.
зашто је он овде?
САКС: - Не разумем. Како је
ШОФЕР: - Због сујете и кратког фитиља, уважени колега... онда могуће да је у њој Свезнање?
САВА: - Просто – логично.
САВА: ( Опет окренут ка круговима) - Не, не. Грешите, док- Можете ли поделити Ништа?
торе Шофер! Он је овдје због
САКС: - Не, свакако да не.
кругова, због концентричних Опет бисмо добили Ништа.
кругова...
САВА: - А Све? Можете ли
САКС: (Збуњено) – Не разумем Све да поделите?
Вас...
ШОФЕР: - Зашто да не ...
САВА: - И не можете кад
САВА: - Слаба Вам је логика,
нијесте у Савином кругу.
докторе! Ако поделите Све, онда
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то више није Све. Уз то; у Свему
ШОФЕР: (Изненађено, затеје и Ништа које је недељиво...
чен) – Па сад...
ШОФЕР: (Помало увређено) –
САВА: (Кроз неуротичан
Ма, хајте, молим Вас! То Ваше је смех) – Ништа – ништица!
чисто реторичко - филозофски
ШОФЕР: (Гледа збуњено у
егзибиционизам; Логична нело- Сакса)
гичност...(Саксу) Зар није тако,
САКС: (Осмехнут, клима глаколега?
вом и истовремено слеже рамеСАВА: - Не, не, господине! То нима)
је доказ да су Све и Ништа по веСАВА: (Мирно, филозофски) –
личини једнака, али и да се
А шта ћете бити кад...кад одете
прожимају.
са овог света? (Кроз неуротичан
САКС: - Схватио сам. Ако је смех, тријунфално) Опет Ништа
Све свеукупност, онда је и Ниш- - ништица! (Мирно, филозофски)
та свеукупност...
Видите: пошли сте од тачке САВА: (Тријунфално) - Браво, ништице и завршили у тачки, а
господине! А шта Вам то то може само у кругу.
доказује?
САКС: (Провокативно САКС: (Размисливши неколи- шаљиво) - Закључак; постоји сако тренутака) – Па, да све што мо један, један бесконачно велики круг.
има, може и да га нема...

САВА: (Надмоћно) - Грешите,
САВА: - Ви га задивљујуте,
докторе! Да има шешир Сава би болан! Свака појава, сваки жига пред Вама скинуо. (Уз наклон) вот је почетак новог круга зачет
Овако; клања се...
из истог центра...
ШОФЕР: (Иронично) - А какСАКС: - Аха, разумем, разуве то везе има са круговима?
мем...Зато су... То су Ваши конСАВА: (Тријунфално) – Има! центрични кругови...

Итекако – има! Шта сте били пре
ШОФЕР: (Провокативно,
него што сте се родили?
осветољубиво) – А Ви сте, вероватно у њиховом центру?
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САВА: (Озарено на тренутак)
САВА: (Показује простор уну- Сава? (Невесело) Не, није Сава. тар кругова) - Људи су овдје,
ОН је.
између...
САКС: - Ко ?

САКС: - У Богу?

САВА: (Разочаран његовим
САВА: - Људи у Њему, и Он у
питањем, кроз злуради смех) – њима. Неко у овом, неко у овом
Како, ко? Па, Он – Бог!
кругу...Неко ближе центру и
ШОФЕР: (Провокативно) – А божјој мудрости...

ШОФЕР: (Провокативно) –
САВА: - Како ко? Где Вам је Значи; што је човек даље од центра то је глупљи?
логика, докторе?

ко је у најширем кругу?

САВА: (Доминантно) - Е,
ШОФЕР: (Провокативно) –
Опростите, тешко ми је да Вас није!.. Глупаци су у средини! Лево и десно су они други а на
пратим...Ви, свакако...
крајевима, најближе Богу и
САВА: - Мислите да је то ло- божјој мудрости су мудраци, мугично? Грешка, докторе! Опет; драци и...и лудаци...(Кроз неарОн – Бог!
тикулисани смех) Свако у свом
САКС: - Како је то могуће? Бог кругу...
је у центру – у Ништа, и ко зна
САКС: (Радознало) – Аха...У
где далеко, далеко негде на ком сте кругу Ви, Мркаило?
периферији – у Свему...Значи ли
САВА: (Иронично, широким
то да Бога има али и да Га нема?
гестом руку показујући на проСАВА: (Надмени смех) – Сами стор у коме је.) – Ви, свакако,
изведите логичан закључак!.. Са- мислите да је Сава овде, да сте
мо, не заборавите: да су Све и одредили центар и пречник
Ништа, као и низ бројева беско- његовог круга. (Надмоћно се
начни и да немају периферију... смејући) Е, нијесте, болан!.. То
ШОФЕР: (Као одобравајући) – покушава он да Вам каже. (Ка
Аха, схватам...Али, где је ту чо- Црном дечаку) Зар не, Саво?
(Смири се. Филозофски сталожевек?
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но) Видите, докторе; могућност
сазнавања и разумјевања је, од
Бога и природе, људима дата различито. (Упире прстом у један, па
у други суседни круг) Узалуд се
овај из овог круга упиње да нешто објасни и докаже ономе ко
је ван његовог круга. Он то не
може да разумије. Зато долази до
неспоразума и сукоба међу
људима...
СА КС: - За н и м љи во,
занимљиво умовање...Хм... Шта
мислите, Меркаило, јесмо ли у
истом кругу колега Шофер и ја?

САВА: (Лекарима) - У томе и
јесте проблем. Тешко је човјеку
прекорачити у други...Сава је још
увијек човјек. (Црном дечаку) Зар
не Мркаљу?... Он је схватио да му
је у његовом кругу тескобно... Зато покушава да га прошири, али
ови зидови...
ШОФЕР: (Радознало) – Како?..
САВА: - Како? (Занесено)
Погледајте како је ово било
једноставно! (Прилази зиду на
коме су слова исписана. Показује
крупно Лб) Кљаст и штака!
(Показује Љ) А овде је он без штаке. Умјесто штаке под мишицу,
под колено подметнуо је штулу!..

САВА: - Ehr weisst nicht...(Нем.
– Он не зна.) Процените сами. У
некоме сте сигурно...Свако мисСАКС: (Гледа упитно у Шофели да је он у центру, или у ра) – Колега?..
најширем кругу – што је исто..
ШОФЕР: (Слеже раменима)
САКС: (Провокативно) - Да је
САВА: - Просто.. Л и ‘’танко
најпаметнији?...
Јер“ саставите - спојите и добијете
САВА: ( Изненада ка углу, Цр- Љ.(показује на написано на зиду)
ном дечаку. Претећи) – Пиши ти, Н и знак за умекшавање сојузите
не зверај около!..Немој да те ја!.. и добијете Њ. Просто као пасуљ!
(Саксу) Само умни знају да то (Очајно, удара се јако шаком у ченијесу...
ло) А Савиној глави то није пало
САКС: (Погледа значајно у на ум...
Шофера, климне главом) – Аха САКС: (Показује на Љ, Њ, Ћ и
аггресио...Да, да...(Сави) А може Ђ) – Немојте тако! Колико видим
ли се некако из свог круга ван - Ви сте их спојили ...
даље, шире?...
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САВА: - Не, није Сава! Он је...
(Скоро плачно) Он је то схватио
и саставио!..Он је под колено
подметнуо ... Штулу под здраво
колено и... И ето вам и Љ, Њ,Ђ и
Ћ...Избацио је подштапало... Логично...(Плачно) Логично, зар
не?!...

истраживачких друштава, господина Вука Стефановића Караџића. Господина који је молио да Мркаила и Ви прегледате...Једини који га повремено
обилази...

САВА: (Почиње неуротично
да се смеје, па се нагло смири. Црном дечаку, шапатом) – Чујеш ли
САКС: - Ко је то урадио?
ЦРНИ ДЕЧАК: (Завија као ти ово, бриго Савина!?..(Кроз неуротични смех) ‘’Уважени доккурјак)
тор фи лозофи је’’... Х а –
САВА: (Гледа га изненађено) – Прометеј!... (Полугласно, Црном
Ти си стварно луд!
дечаку) И ону без штуле, болан,
Сакс и ШОФЕР: (Размењују да му пребијеш...
погледе климајући значајно глаСАКС: (Погледа у Саву, а повама)
том у Шофера) – Аха... Јасно,

ЦРНИ ДЕЧАК: (Сави, полу- јасно, колега...(Шапатом) Склоност ка...(Сави) Па? Колико сам
гласно) - Онај шантави курјак!
разумео; За проблем који је Вас
САВА: (Окреће се лекарима) –
мучио, Ваш пријатељ је нашао
Досетио се...(Кроз неуротичан
једноставно решење. Значи; несмех) Сјетио се онај...(Ка Црном
мате разлога да се жестите.
дечаку који опет арлаукне као
САВА: (Црном дечаку) – Невук) Како се зове?..Аха, онај...(Ка
лекарима) Онај шантави... маш разлога да се жестиш, Саво!
(Опет неуротичан смех) Курјак
Курјак!..
је нашао решење?! (Смирено)
САКС: (Гледа упитно у док‘’Нашла, болан, невјеста метлу
тора Шофера) - Колега?..
иза врата’’!...
ШОФЕР: - Вероватно мисли
САКС: (Гледа упитно у Шофена свог пријатеља, уваженог докра)
тора филозофије и члана многих
немачких, руских академија и
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ШОФЕР: (Осмехнуто, иронично) – Једна од сербијанских ‘’сентенци’’...(Озбиљно) Видите, колега, колико сам ја разумео, господин Мркаило тврди да је он очистио сербско црквенословенско
писмо од свих непотребних знакова и симбола. Сачинио је сербско фонетско писмо по принципу; један глас – једно слово, само
је, ето, задржао је тај меки знак
уз неколика писмена, а господин
Вук је и то модификовао, спојио,
упростио и као свој рад печатио...

САВА: (Иронично.) – Њено
клопарање и овдје одјекује...Сава је оглувео од њега.. (Помно се
загледа у Сакса. Шапатом,
поверљиво) Приђите, докторе!
САКС: (Погледа у Шофера)
ШОФЕР: (Слеже раменима)
САВА: - Приђите слободно.
Сава не уједа...
САКС: (Коракне ка њему)
САВА: (Показује на откопчано дугме на мантилу. Поверљиво)
- Дугме Вам је отпучено.

ЦРНИ ДЕЧАК: (Дошаптава
САКС: - Хм, да, да...(Сави,
шаљиво) Па, Мркаило, колико му) – Трују ме...
сам схватио, допуњујући Вас, тај
САВА: (Полугласно ) - Трују га,
Ваш пријатељ, господин Wolf, докторе...
(Вук) помогао Вам је да искораСАКС: (Закопчава средње дугчите из свога круга.
ме мантила. Шапатом, као заСАВА: (Одмахујући главом) – бринуто) – Danke!..Mein Got! ...
Мислите, докторе? ...(Показујући Ко то?
на ћелију и ланац.) Очигледно...
САВА: (Зачуђено) – Како ко?..
САКС: - Свакако. Обојица сте Закључите сами...(Показује на
у добитку. Alzo...(Нем. Дакле.) средишње кругове) Ови из овијех
Постали сте мудрији...
кругова. Долазе жбири из КарШОФЕР: (Као правдајући Ву- ловца, Петерсбурга, Лондона,
ка - иронично) – Само што Госпо- Пеште, Београда, Цириха...
дин Вук, захваљујући штули,
САКС: (Као поверљиво) –
крупније, гласовито и звучније Аха!.. Па то се читава Европа
корача...
уротила...
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САВА: (Шоферу) – Зевсе, је л’
Вам кажем да ме прогоне. Сава
је, чак, и смањио – Балкан само!
А, Ви, не вјерујете...(Гледајући у
Сакса) Ево, паметан човјек одмах
је схватио: Европа – хеј, читава
Европа, докторе!...

ријечи ...Сваку, све, све ... Баш све
ријечи! (Гласно, прстом ка глави)
Записао, све то у трап уровио, забравио, и с хиљаду локота
закључао...Ту... (Шапатом) Не
могу више ни једну да му украду, докторе...(Гласно) Узалуд га
САКС: (Намигнувши Шоферу, негвама везују, корбаче, пуштају
као изненађено.) – Колега?!.. (Са- стрводера да му утробу чупа...
ви) Како Вас трују?
САКС: (Као поверљиво, полуСАВА: - Како? Хм...Сипају му шапатом Сави) – И Христа су
отров у вино...Али он није луд, распели, па је ипак, победио
докторе; зна за јадац – не пије... Римљане. Тако ћете, уверен сам,
и Ви...
САКС: - Паметно...(Шапатом)
САВА: ( Уверено) – Знам,
А шта мислите, господине Мркахоћу...(Сетно – полугласно) Христ
ило, зашто Вас прогоне?...
је победио, али кад, када, докСАВА: (Поверљиво, помало ра- торе? (Сетно - разочарано) Тризочарано) – Зашто? Како – зашто, ста година после смрти...
болан? Зар се не сјећате? Уман сте
ШОФЕР: - Зато је и бесмртан...
човјек; размислите...(Поверљиво,
полугласно) Трују га да више не
САВА: (Шапатом, завереничпише...
ки) – А да је умро природном
САКС: (С разумевањем) - Аха... смрћу - од старости, да ли би и
(Радознало) А Ви бисте, свакао, тад васкрснуо? Да ли би био оно
што јесте?
писали?
ШОФЕР: (Слеже раменима) –
САВА: (Шапатом, упире
прстом у главу) - Све је он овдје Знамо оно како је записано...
записао!.. Сва језичка правила,
САВА: (Саксу, поверљиво) –
промене, граматику сербску... Чусте ли ово, докторе?! (Кроз не(Полугласно – поверљиво.) уротичан смех) Ето; Он зна оно
Пјесме... Ријечи, ријечи, море
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САКС: (Показујући главом на
што је записано, а Сави су отели
писаљку...
ланац) – Аха...Разумем...После
САКС: (Слеже немоћно раме- оваквог искуства, уверен сам да
нима. Гласно, намигнувши Шофе- га је напустила жеља да друге
ру) - Тај проблем ћемо једноставно описмењује.
решити...(Показује Шоферу мимиком да му треба скинути ланац) Сместити господина Мркаила у мој павиљон, у колективно
одељење, и... Даћемо човеку
плајваз...Ес wаре гут...(Нем. – То
би било добро)

ШОФЕР: (Вртећи сумњичаво
главом) – Надајмо се...(Док излазе из ћелије) Видите, колега Сакс;
и из пучанског ђубришта покаткад изникне уман цвет који нагло изџикља, али се, нажалост,
нагло и сломи...

САВА: (Саксу, поклонивши се.
САКС: (Одмахујући главом) –
Полугласно, поверљиво) - Богови Колега, из сваког извора бистра
ће те наградити Херкуле...(Окреће вода потече, па се увиром у реку
се зиду, замишљено гледа у круго- замути...
ве.)
ШОФЕР: (Док одлазе са сцене.
ШОФЕР: (Саксу, полугласно) - Тера своје) - За нормалан раст поБојим се да ће и оне Ваше јаднике, требна је здрава подлога, али и
тамо, писменима учити...
здрав ослонац...
САКС: (Погледа га упитно.
САКС: (Замишљено климајући
Шаљиво) – Па, лепо - радна главом) – Судбина свих
терапија...(Озбиљно) Не видим Прометеја, нажалост, изгледа да
је иста...
шта је ту лоше...
ЦРНИ ДЕЧАК: (Пође за њима,
ШОФЕР: (С осмехом, иронично) – Ништа, само што господин па се врати)
Мркаило има мало незгодну наСАВА: (Не обраћајући пажњу
вику; своје сапатнике туче кад на њих настави предано да црта
неће серпска писмена да уче. За- кругове)
то смо морали да га изолујемо...
Светлосна завеса
Вуков глас између сцена:
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- Тириншко – саксонско
друштво за истраживање
отаџбинске старине има част да
овим именује Деррн Доцтор
Wуцх за дописног члана с
најпонизнијом молбом да с времена на време...

саветнику, редовном камергеру,
сенатору, изванредног и
опуномоћеном посланику код
Његовог величанства императора аустријског и каваљеру разних ордена Димитрију Павловичу Татишчеву препокорна молба
У име председника господина доктора филозофије Вука
барона фон Фелтхајма и у своје Стефановића Караџића
име проф. др Крузе.
Године 1812. дао сам на зајам
- Високочајше утверждениое педесет златника, о чему и докуСанктпетербурское Вољное Об- мент прилажем, колешком асешество љубителеј Россијској сору Стефану Живковићу, који
Словесности. Господину Члену је некад био секретар српског
Корресподенту Обшества Вуку Совјета а напослетку живео у
бесарабијском граду Кишињову,
Стефановичу.
и до сада тај новац нисам добио...
- Милостивиј Господар мој Стога сам слободан да се обраВук Стефанович!...Милостиваго тим Вашем високопревасходству
Государа Моего покориејшим с препокорном молбом да бисте
слугоју Петр Соколов, Член и се благоизволели обратити гоНепремениј Секретар Академј сподину новоросијском генералСтатскиј Совјетник и кавалер.
губернатору, или неком другом,
- Високоученом Филозофском у вези са наплатом мога дуга и
факултету славног Универзите- његовог достављања мени овамо
та у Јени... Изражавам своју у Беч.
најоданију захвалност за част
Беч, 24. децембра 1832.
коју су одлучили да ми укажу та- Благородни, високоучени
ко високозаслужни мужеви....
Н а ј од а н и ји
слу га
Ву к
и високопоштовани ГосподиСтефановић Караџић.
не!
- Његовом високопревасходУверен будући, да Вас не мрзи
ству господину редовном тајном разумети, како се налазом, пи157
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шем Вам из постеље, и јављам да
ми је сад мног лакше: крв тежким и другим страданим узнемирена већ умири се, говорити
могу, и чујем бољма, и надам се
да ћу ови дана из постеље устати
моћи. Вас просим да ми дођете
барем још једном ако више пута
доћи не узмогнете. Даруете л’
ужасно бедну и невољну још коју
књигу коју сте Ви написали. Бог
ће Вам, ако ђе Бог јесте, наплатити...Ваш препонизни и благодарни Сава Мркаљ

Ординација доктора Сакса
Година 1833.
(Др. Сакс, Вук и Болничар)
САКС: (Седи за столом. Чита
и повремено листа некакву
књигу, или документацију. Враћа
се на прочитано и опет листа)
(Куцање на вратима) – Комм хереин!..Ес ист фреи! (Нем. – Уђи!...
Слободно!)

БОЛНИЧАР: (Улазећи) –
Doctor, ein Herr fragt, Möchten Sie
- Висок’ учени Господине!
ihn empfangen? (Нем. – Докторе,
Мени Високопочитаеми Вуче један господин пита можете ли
да га примите.)
...Господине! Ако Вас смем моСАКС: - Ко?
лити покорно, постарајте се за
Саву Мркаља да не остане у мраку. Ви сте кођ учени људи у
великој слави, и познати сте особито са царским библиотекаром
Господином Копитаром. Ослободите га. Ја као прост судим да би
сте сазидали церкву, оставићете
бесмртно име...

БОЛНИЧАР: - Her Wolf...
Glaub ich heist. (Нем. – Господин
Вук... Тако се, чини ми се, зове)
САКС: - Er soll kommen! (Нем.
– Нека уђе! (Устаје и полази ка
вратима)

БОЛНИЧАР: (Излазећи) Herr, kommen Sie herein! (Нем. –
У Петрињи 1. августа 1833. С
Уђите, господине!)
највећим почитанием покорни
ВУК: ( У елегантном капуту,
слуга Василије Вуковић
белој кошуљи са лептир машном
и чипком на прсима. Фес на глаСцена трећа
ви.Штула под коленом и штап у
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руци. У другој овећа папирна кеса и у пак папир замотана икона. Улазећи) – Danke Herr!...(Нем.
– Хвала господине!) (Саксу)
Hochgechrtester Herrr Sacs; Вук
Стефановић – Караџић... (Нем. Многопоштовани Господине
Сакс...)

САКС: (Шаљиво) - Природан
процес, који, на жалост, не можемо зауставити, али по мом скромном искуству и знању, Ви ћете
још дуго по земљи своје трагове
утискивати...

ВУК: (Седајући) – Danke!.. Баш
ме уморише ови Ваши басамаци
...Некада сам и оваквом кљастом
ногом на сваки други газио, а сад
се и на равном саплићем...
Нијесам Вам ја више, мој докторе, за велики штрапац...

предомисли...

ВУК: (Шаљиво) – Као што се
да видети, ја по мајчици земљи
САКС: - Очекивао сам Вас, го- једном ногом табанам, па се
сподине Ву че. Мој драги бојим да ми због тога Свевишњи
пријатељ, дворски цензор, Госпо- време не преполови?...
дин Копитар, Вас је препоручио...
САКС: - Неће...(Шаљиво) НаИзволите, седите!..
равно, осим, ако се Он нешто не
ВУК: - Хвала Вам, докторе.
(Кроз смешак) Охрабрили сте ме.
Алзо; да не бринем. (Пружа му
пакет) Дозволите да Вам ... Ово
је за Вас...

САКС: (Изненађено) – Was istt
САКС: - А, не бих тако казао! das?..(Нем.. – Шта је то?) Чему?..
Господин Јернеј тврди за Вас да
ВУК: - Sage ich meinen ganz
Ви нисте Вук него права Вучина,
да толико енергије и упорности gehorsamsten Dank за све што сте
ни код кога до сада није видео... учинили и што чините за Мркаила...(Нем. – Изражавам своју
ВУК: - Било, докторе, било... најоданију захвалност за...)
Оно што остављамо за собом суСАКС: (Одмотавајући пакет)
стиже нас...Е... Посустајем већ,
осећам како из мене полако оти- – Господине Вуче, не треба за то
захваљивати, то је наш посао и
че...
обавеза...(Гледа у икону) Лепа!..
Заправо, прелеп рад...( Устаје и
159

Драма

идући сценом гледа где да је окачи, не налази тренутно решење,
прилази столу , слаже књиге једну
на другу)
ВУК: (Задовољно осмехнут) –
Из нашаг манастира – освећена...
Петнаести век, а можда и
старејша...
САКС: (Ставља икону на сто
усправно ослоњену на гомилу
књига, окренуту ка публици) З а х в а љу ј е м,
з а х в а љу ј е м
(Седајући)... Ви сте дошли због
Мркаила?..

но два живота; телесни и духовни. Телесни живот нам задоји
мајка, а одржава мајчица земља.
Духовно поље је бескрајни, мрачни, неиспитани простор по коме
идемо само трагом који су нам
они пре нас, сазнавањем, мисаоно осветлили и на њега упутили.
Радознали и нестрпљиви
покушавају, сами, да продру
даље, скрену с главног пута, пођу
непознатим стазама трагајући за
ширим и светлијим...
ВУК: (Осмехнуто) – Путеви се
праве путујући...

ВУК: - Нажалост, да. Питам
САКС: - Да, да, слажем се,
се, докторе, зашто је он?... Шта је
то што је онако изузетан ум до- путујући откривамо и трасирамо нове... Само...Да... Некима то
вело до овога?..
успе, па пожуримо да их сустигСАКС: (Шаљиво) – Питате се? немо, следимо их...Али.. Али неПазите се, Господине Вуче; овде ки се, пак, у том непознатом и
долазе они који, као Ви, на магловитом простору изгубе,
питања немају одговоре, или они лутају и врте у круг (Шаљиво) све
који виде оно што други не ви- док их овде не доведу. (Озбиљно)
де...
Мислим да ћете се сложити са
ВУК: (Кроз смех. Као забрину- мном, да и једнима и другима
то) – Немојте да ме плашите, једнако дугујемо захвалност...
докторе... Ја сам само...
ВУК: - Да, да – свакако...МисСАКС: - Шалим се, ма да је то лите да је Сава ...
истина...(Замишљено, филозофСАКС: - Мркаило је уман, али,
ски) Да... Видите, господине, чо- нажалост, бити уман није исто
век истовремено живи паралел- што и бити мудар. Мудри, мој Го160

ЈЕДНАЧЕЊЕ ПО ЗВУЧНОСТИ

сподине, животне стубе ставе на
земљу а прислоне уз стамени зид.
Мркаило је своје прислонио на
облаке...
ВУК: - Можете ли га, некако,
спустити на земљу?
САКС: - Sabas Мркаила?..
(Замишљено) Хм... Да ... Es ware
gut...(Нем. – Било би добро...) Хм
... Па ... Сад ... Можда је, пре, и
могло нешто да се учини ... Њему,
по мом уверењу, и није било место овде... Да ... Хм ... Ма да су
његови испади врло, врло ... и могу бити опасни у одређеним
ситуацијама. Па, ипак, по мом
мишљењу, у условима мира, уз
опуштајућу физичку активност,
шетњама и уважавањем његове
личности, верујем да би његово
здравље могло да се доведе, ако
не у нормалу, а оно бар да се знатно, знатно побољша. У том смислу, колега Шофер и ја писали смо
Конзисторијуму, православном
духовном суду, да Мркаила приме у неки манастир где би имао
одговарајуће услове...

отрчао Стратимировићу да се договоре како да му помогну. Па,
Ви сте им, докторе, приредили
право задовољство...
САКС: - Не разумем Вас.
ВУК: - Нажалост, уважени Господине, само Србин може Србе
разумјети...(Тихо за себе) Може
понекад, али тешко... (Гласно) Да
употебим Ваше поређење;
Рајачић се не би тако брзо пео уз
црквене стубе да их није на митрополитенов дувар прислонио
... Они би, да су могли, најрадије
и мене овдје, код вас, смјестили...
САКС: (Гледа га упитно
слежући раменима) - Зар?..Зашто
и Вас?
ВУК: - Их, зашто? Да не таласам......

САКС: - Хм...Да... Господин
Јернеј мисли да сте баш добро узбуркали... Да... Хм...Рачунао сам
да ће бар господин Мушицки,
као песник песника, разумети
Мркаила, искористити узвишени положај да помогне несретниВУК: (Сажаљиво) – Писали сте ку ... Ни он, ни...Ich weisse nicht,
Конзисторијуму?!..Е, мој док- warum...(Нем. – Ја не знам, заторе, нашли сте цркву у којој што...)
ћете се молити. (Иронично)
Увјерен сам да је Рајачић одмах
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ВУК: - Због заслепљености, зависти, сујете, навика, страха од
промена ...Има мали милион разлога. Да нема над собом
свемоћног Стратимировића, митрополита нашег, можда би владика Мушицки и помогао.
(Ширећи немоћно руке) Овако ...
(Више за себе, полугласно) Е, мој
Мркаљу, мој црни Мркаљу...
САКС: - Хм... Да... Разумем ...
Само се Ви за њега...
ВУК: (Слежа раменима) - Могу ли да га видим? (Показује на
кесу с понудама) Да му дам...

гим колебањем у гласу) Господин
Сабас мисли да сте Ви присвојили
и искористили његов рад...
ВУК: (Изненађено) – Молим?!..
Ја? (Замишљено) Зашто бих?
Нијесам. Грешите и Ви ако тако
мислите. Користио његов рад
јесам, али га нијесам присвојио,
то је чињеница коју сам ја у својој
‘’Писменици’’ нагласио...( Из кесе вади књигу и чита) ‘’ Ја сад овде имајући за намјерење успех
сербског књижества не могу друге Азбуке употребити него Мркаилову јербо за српски језик лагша и чистија не може бити од
ове’’. Зар је то присвајање? Докторе? Објављена његова азбука
постала је интелектуална својина
свог србског рода! Разумијете?
(Враћа књигу у кесу)

САКС: (Накашље се, као да чисти грло) – Ви сте уман човек, господине Вуче...Да...Не знам да ли
је право време за посету... Ветровито је а...А и месец је пун... Тад
нам се болесници још више...(СиСАКС: - Знам. И Господин Колом се накашље) Бојим се да ће га
питар тако мисли.
Ваша посета узнемирити...
ВУК: - Да...И?.. И шта је Мркаљ
ВУК: (Изненађено) – Зашто
би?..Писао ми је. У Пештисмо се даље учинио? Ништа. Ја му
дружили, многе разговоре и рас- нијесам био запрека да надограправе о језику и писменима во- ди и у живот спроведе своју
идеју. Е... Ја сам се за њу борио и
дили...
још увијек се за њу бијем!.. Да ја
САКС: - Баш зато...Колико сам нијесам продужио да зидам и
ја разумео, Мркаила, он Вас... дограђујем на његовим темељима
Знате, измениле су се околно- они би, временом, у коров урассти... Морате да разумете...(С бла- ли. Остали би мртво слово на па162
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пиру као што су остали покушаји сам мислио да му је ум попио
свих иних прије њега, свих иних разум...
реформатора црквенословенског
ВУК: - Мркаљ се подметнуо
писма...
под Карловачку громаду, желео
САКС: - Разумем, разумем ја је да је сам подигне и баци у ДуВас, али ... Знате, у Мркаилу су нав... Стијена га је, као што висад помешана два опречна дите, добро пригњечила...
осећања. Што Вас више уважава,
САКС: (Благо иронично, а
то Вас више и ...Свака Ваша нова знатижељно) – Аха...А, како то
књига га изненади и још јаче уз- да Вас није?
немири ... Морате и то да разумеВУК: - Има ли ишта мекше од
те...
воде?
ВУК: (Узнемирено) - ОпростиСАКС: (Смеши се знатижељно)
те, Господине Сакс, ако сам Вас
добро разумео, Ви и мене
ВУК: - Нема!.. А кад почне
окривљујете за његову болест?!... упорно да удара у стијену; кап по
САКС: - Ма, не! Сто пута не! кап, кап по кап, стијена попусти
Нисам био прецизан. Да бих му и почне да се рони док се сва у
помогао, да бих боље разумео ту прах не претвори. Ја сам вода, та
противречност, морао сам, бар вода која капље, која разара,
за тренутак, да уђем у Мркаљеву рзлива се и неосетно плави... У
кожу...Ви нисте узрок. Ви сте са- томе је моја снага и мој гријех ако
мо повод, изговор, за стање до га има...
кога је, због нездравих животних
САКС: - Хм... Да... Разумео сам
околности, уверен сам, морало Вас. А може ли то да разуме и
да дође. Схватате?
Мркаило? Идите, Господине ВуВУК: (Климајући главом у знак че, видите га, па сами просудиодобравања) – Уважени доторе, те...Болничар!
Саву нијесам скршио ја, скршиБОЛНИЧАР: (Улази) – Докла га је стијена...
торе Сакс?

САКС: (Гледа га изненађено) –
САКС: - Господин Вук је доНе разумем. (Благо иронично) Ја шао у посету Мркаилу. Молим
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Вас отпратите га до болесничке онда ћемо више и бољи пјесама
собе...(Вуку, уз наклон) Било ми тамо преписати...
је задовољство упознати Вас!
Препоручујућ се вашој милоВУК: - Bitte. (Нем. – Молим) сти и благонаклоности и
Задовољство је било моје, целујући Вами архипастирску
Hochgechrtester Herr Saks! десницу, остајем с највећим...
(Полазећи) Хвала Вам што сте ми
- Пречешњејши Господине,
омогућили да...
високопочитајеми пријатељу

САКС: (Помало двосмислено)
– За људе од пера наша врата су
увек широм отворена... (Болничару) Будите у близини... За сваки случај...

ВУК: (Док излази врти
сумњичаво главом. Кроз осмех) –
Danke, danke, Herr!..
Светлосна завеса
Вуков глас покрива време док
се сцене мењају

Јохане!

Са особитом жалости шаљем
Вам Ваш, управо наш заједнички,
рукопис О Србији. Највећи узрок што га нијесам могао штампати је, што сте Ви с оним што
сам Вам ја дао и казао,
помијешали оно, што стоји у
Аустријском војничком журналу. Пак ја нијесам Ћео да
потврђујем ствари које нијесу истините...Имам срећу јавити Вам,
да ме је Руски Цар Никола Први
помиловао годишњом пензијом
од сто дуката...

- Ваше Високопреосвештенство
Милостиви
и
Високопочитајеми Господине
Ваше Пречестности покорни
Петру Први Петровићу Његошу слуга Вук Стефановић Караџић.
Шаљем вам ову трећу књигу
народни наши пјесама, у којој
ћете наћи неколико пјесама и о
Црногорцима, које сам по Србији
сакупио. Ако да Бог, те један пут
дођем к Вама у Црну Гору, као
што једнако желим и надам се,
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- Пречестнејшиј Господине,
мени
љу б е з н е ј ш и ј
и
високопочитаемиј Лукијане...
Ваш слуга, Вук Стефановић.
- Милостиви Господару,
Књаже сербски ...До смрти Ваш
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п р епокорн и
Стефановић.

слу га

В у к требно покајање... Покајте се!...
Иде судњи час!..

- Путешествие Ваше по Југо –
Словенским земљам било би весма полезное дело, но ја ћепер не
могу содејствоват к полученију
Росс. пашпорта...

БОЛЕСНИК ДРУГИ: ( Непрестано; устане, прошета, врати се
кревету, седне, легне, одмах се
дигне, седне, прошета, врати се,
седне, легне, дигне се...)

Ваш покрниј слуга

БОЛЕСНИК ТРЕЋИ: (Седи у
кревету. Прекрио главу ћебетом.
Провири, клатећи се напред назад непрестано) - Крадету ми
мисли...(Покрије главу.Провири)
Знам да ми краду...(Покрије главу) (Провири) Празна ми је глава... (Покрије главу, па провири)...
Вратите ми моје мисли...(Покрије,
па провири) Опет ми краду...

Петар Иванович Кепен
Сцена четврта

Болесничка
соба
у
психијатријској болници. Више
кревета у њој. Метална врата и
решетке на прозору. Неки болесници (Несвесни околине и места
на коме су) церекају се, неартиБОЛЕСНИК ЧЕТВРТИ: (У
кулисано узвикну нешто, или зу- кревету крај Савиног лежи катаре у зид.
лептички опружен)

(Сава, Црни дечак, болесници и
ЦРНИ ДЕЧАК: (Као и увек
Болничар)
невидљив за друге чучи крај Саве на кревету)
БОЛЕСНИК ПЕТИ: (Иде од
кревета до кревета и не
обраћајући пажњу на болеснике
непрестано прича исти текст)
– Покајте се!... Покајте се... Судњи
је дан!... Окајте грехе своје!..Ја се
кајем!.. Кајем се и молим се за
вас!.. Покајте се...Свима је по-

САВА: (Стар и оронуо. Оловка у руци, свеска на коленима у
коју тупо зури. Полугласно, отсутно.) – Зашто ја овако мало
знам?... Зашто и ја не радим на
ползу књижевства сербскога?...
Силно и страшно гонение ме...
(Тихо, клонуло) Зашто ја овако
мало знам?..(Шапатом) Зашто...
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на ползу...(Покуша да пише, стаБОЛЕСНИК ПРВИ: - Молим
не, зури у свеску)
те учитељу, кажи ми; коме пиБОЛЕСНИК ПРВИ: (Стоји шеш?

мирно на сред собе и немирним
БОЛЕСНИК ЧЕТВРТИ: (Седпогледима шара од кревета до не укрућено) – Себи пише! (Легкревета. После неког времена не укрућено)
прилази Сави) – Пишеш, пишеш.
БОЛЕСНИК ПРВИ: (Трећем)
.. Коме то пишеш, учитељу?
– Учитељ ти краде мисли! (ПокуЦРНИ ДЕЧАК: ( Устаје, иде шава да узме свеску Мркаљу)
редом, не храмљући више САВА: (Стисне је уз груди)
ходајући нормално, од кревета до
БОЛЕСНИК ЧЕТВРТИ: (Опет
кревета, попне се на сваки и
остане да чучи неколико трену- се, укрућено придигне и седне на
тренутак. Гледа равно пред сотака)
бом) – Нестани! (Опружи се
БОЛЕСНИК ТРЕЋИ: (Исто укрућено)
као и пре; покрива и открива поБОЛЕСНИК ТРЕЋИ: (Не
кривачем главу) - Краду ми мисли...Ја ништа не знам, зато што обраћа пажњу на њих, и даље познам да ми краду оно што не крива и открива главу) – Краду
знам... Пуца ми празна глава...Зо- ми мисли... Празна ми је глава...
Васиона је празна...
вите доктора...
БОЛЕСНИК ПРВИ: (Опет би,
БОЛЕСНИК ПРВИ: (Сави) опрезно, да зграби свеску. На глас
Коме то пишеш?
Четвртог, бежећи ка свом кревеСАВА: ( Не реагује)
ту) – Врати му сећање...Полудеће
БОЛЕСНИК ПРВИ: (Упорно) ...Видиш да је луд ...
– Пишеш ли мајци? Оцу?..
ГЛАС БОЛНИЧАРА: (Ван сцеДевојци?
не. Ударајући корбачем у врата)

БОЛЕСНИК ЧЕТВРТИ: – Визита!..Визита!...
(Укрућен, седне на тренутак, не
БОЛЕСНИК ПЕТИ: (Кад чује
гледајући ни у кога) – Шта ти се Болничарев глас брзо трчи до свог
тиче! (Опет легне укрућен)
кревета, легне и покрије се преко
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главе. Док трчи) – Јао, бежите, у Биограду као президент магидолази онај лудак!.. Иде!.. Иде!.. страта наије и вароши БиоградБОЛЕСНИК ПРВИ: (Бежи у ске... Да ти право речем ни онђе
свој кревет, легне и шара погле- нијесам знао који ми је посао ни
дом од једног до другог кревета) шта је требало да радим. А кад
нешто не можеш треба руке дићи
(Остали наставе исто, као и од таква посла. Није ли тако, мој
пре, само знатно тише)
Мркаљу?..
ЦРНИ ДЕЧАК: (Дотрчи, попСАВА: (Легао би, и не би. Сене се на кревет, чучне и присло- ди, руку прекрштених на груди
ни главу уз Савино раме погледа с чврсто стиснутим палцима уз
упрта у његово лице)
кажипрсте полусавијених шака.
ВУК: (Улази на сцену. Застане крај врата и погледом заошија
по просторији. Прилазећи
Мркаљевом кревету, као обрадовано) – Е... Ево мене поново у Бечу, а ето и тебе, мој Мркаљу, мој
Мркаило...(Овлаш га грли) Како
си? (Седа у крај кревета)

Надланицама притиска танку
свеску.)

ВУК: - Е, и сад сам ти слободан човјек!.. (Наглашено) Опет
сам, као и ти, србски списатељ
и писатељ...

САВА: (За трену так
освешћено) - Зашто Лука делце
САВА: (Тупо зури у под )
свое кадкад не погледа и не
ВУК: - Боље си, боље... Видим уљуди бољма?...(Опет отсутно)
иако ти нијесам дуго долазио. Копкати и ђелкати... Стварати,
Три сам ти године провео у растварати и уништавати...
Србији... Господар Милош ме је
ВУК: - Лука?.. Лука је... Лука се
тражио, а ти не знаш какав је он у царство небеско преселио...
кад га не послушаш...Бога ми...
САВА: (Погледа га освешћен)
Двије године сам ти боравио у
Крагујевцу као члан и тобоже – Лука је заслужио цвијет похвадиректор сербске законотелне ле...(Опет одлута погледом) – Закомисије. (Иронично) Милош и што делце своје Лука кадкад не
закони, ха!... После, годину дана погледа и не уљуди...
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ЦРНИ ДЕЧАК: (Премести се
ВУК: (Лецне се непријатно.
Гледа га збуњено) - Нијесам ја
и чучне између њих)
ВУК: (Накашље се силом. доктор за то...Ја сам...
Усиљено) - А да, нијесам ти казао
да сам се прије шест недеља у у
Трсту срео с црногорским
управитељем и архимандритом,
будућим владиком и господарем
Црне Горе, Петром Петровићем.
Нема му још ни двдесет година,
а већи је и лепши него какав гранитар у Бечу! Не само што зна
србски добро читати и писати,
него прави и лијепе стихове. Запамтио сам ове:
„ Име ми је Вјерољуб
Презиме ми Родољуб
Црну Гору, родну груду
Камен паше одасвуд.
Србски пишем и зборим

БОЛЕСНИК ЧЕТВРТИ:
(Усправи се, седне укрућено, не
гледајући ни у кога, викне) – Болничар! (Опет легне укрућено)
БОЛЕСНИК ТРЕЋИ: (Трчи
уплашено до свог кревета, легне
и покрије се преко главе) – Краду
ми мисли...Празна је васиона...
ВУК: (Четвртом болеснику, с
олакшањем) – Хвала ти... (Сави,
гледајући у свеску коју овај притиска на груди) – А ти?.. Видим,
нијеси бадава седео. Шта си то
лијепо написао? (Пружи руку ка
свесци)
САВА: (Чвршће стисне свеску
уз себе)

ВУК: (Шаљиво) Е... Чуваш
своје благо?.. Ако, ако... Е, а доносим ти и двије лијепе вести ...
Народност ми Србинска
Милош је признат за наследног
Ум и душа Славјанска“
књаза Сербије, и ахимандрити
...Шта велиш, а?
Милентије и Нићифор завладиБОЛЕСНИК ТРЕЋИ: ( Устаје, чени су у Цариграду...Додуше
прекривачем покривене главе једва да знају да читају и пишу...
плашљиво прилази Вуку. Прови- Ма, нека, важно је да су Срби.
ри) – Докторе, краду ми мисли...
САВА: (Одмахује главом)
Празна ми је глава...
Сваком громко говорим:
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ВУК: - У Биоград је донета
типографија из Петербурга и већ
се штампају којекакве ситнице;
пасоши, објављенија, различити
протоколи...

њега, ако ми дозволиш, да им ти
будеш први учитељ...Могу ли?

ВУК: - Што би смо више у
Пешти и Бечу печатили кад можемо у нашој Сербији... Ето и то
твоје ћу труковати ако ми дозволиш...

ти се обрадовати...

САВА: (Дотле отсутан духом, по инерцији климајући главом, наједном се тргне) - Учитељ?..
САВА: (Тргне се заинтересо- Ја?..
вано)
ВУК: (Убеђен као) – Његош ће

САВА: (Стиснувши је уз себе
окреће се на другу страну)
ВУК: (Као у заносу) – А да
знаш каква су Грађанска... народна слова лијепа!.. Она наша...
твоја...Као, као...А црквена су она
нова Библијскога општества..
САВА: (Окреће се ка њему
колебљиво. Први пут га помније
погледа)

САВА: (У еуфоричном
расположењу, устаје и ходајући
достојанствено, младалачки, подигнуте главе, што се не би могло очекивати после отупелости
и депресивног стања на почетку
сцене.) – Учитељ!.. Опет ћу ја ђаке
...(Настави да хода, с рукама иза
леђа и стиснутом свеском испод
мишице, како то обично чине
учитељи док, замишљени,
шетају учионицом.)
(Болесници се узнемире)

БОЛЕСНИК ПЕТИ: (ПаничВУК: (Са заносом као, приглив- но) – Јао, зар опет?!..Људи, опет
ши га овлаш руком) - И Његош ће овај да нас учи...
ће из Петербурга донети
БОЛЕСНИК ПРВИ: (Уплашештампарију! Замолио ме да му но) – Меин Гот!..Немој, молим
нађем добре мајсторе да му те...
излију писмена: Љ, Њ, Ђ, и Ћ и
БОЛЕСНИК ДРУГИ: - Јао,
на Цетиње однесем. Отвориће и тешко мени!
школу за ђецу. Заложићу се код
БОЛЕСНИК ЧЕТВРТИ: (Седне укрућено) - Докторе! (Легне)
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БОЛЕСНИК ТРЕЋИ: (УплаСАВА: (Мења расположење,
шено) – Ја све знам...Нећу!..Да спласне. Старачки.) - Не, не мосам хтео у школу не бих био ов- гу...(Одмахујући главом) Не, не
де..
могу...
БО Л Е С НИ К
ПЕТИ:
ВУК: (Прилази му и води до
(Верглајући своје) - Судњи дан је кревета) – Можеш...Ти све модошао!... Покајте се!... Ја се кајем.. жеш...
ВУК: (Седи и колеба се да ли да
пође за Савом очигледно свестан
да их је овај узнемирио. Полугласно) - Саво!.. Дођи сједи да ...
Нијесам ти све казао...
САВА: (Погледа упртог у таваницу неколико тренутака
стоји замишљено. На тренутак
ређа еуфорично азбуку као песмицу) – ‘’А’’ ‘’б’’ ‘’в’’ ‘’г’’ ‘’д’’ ‘’ђ’’ ‘’е’’ ...

САВА: (И даље одмахујући
главом) – Не могу...Тако мало
знам... (Седа на кревет. Скрушено полугласно. Прекрштеним рукама стиска свеску на грудима.
Отсутно) Зашто ја овако мало
знам?..Зашто не радим у ползу
њижевства сербског?.. (Шапатом) Зашто ја не радим?...
Књижевства ... Зашто?...

ВУК: - Тренутна слабост, мој
ЦРНИ ДЕЧАК: (Злурадо, СаСаво...
ви) – А доктори?..
САВА: (Несвестан Вуковог
САВА: (Нагло спласнулог
расположења) - А доктори?.. За- присуства) - О, тако мало знам...
Учити...Још учити... Ја тако мабранили су ми да учитељујем.
ло...
ВУК: - Не брини. Све ћу ја среБОЛЕСНИК ЧЕТВРТИ: (Опет
дити...Дођи!..
седне укрућено) – Не зна ништа!
САВА: (Обрадовано, опет еу- (Легне укрућено)
форично – младалачки.) – УчиВУК: (Погледа га мргодно – кати!.. Све подучити... Описменижипрст на усни. Сави) - Тако ти
ти...
се чини, Саво. И ја често
ЦРНИ ДЕЧАК: (Дошаптава посумњам у своје знање... Свако
му) - А знање?
паметан се понекад упита...
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САВА: (Погледа га, свесно) - И ‘’Стара ц’’, сонет ‘’Јелени
ти?
Дијаковић’’... (Замишљен на теВУК: (Климајући главом. С нутак) Јелени? Јел’ то оној из
лажном веселошћу) - Само ти, Пеште? (Шаљиво) ...Види ти шта
благош мени, оздрави па ћемо с зна ‘’Јеромона х Јулијан’.’
пролећа, ако Бог да, на Цетиње?!.. (Претећи му прстом) А ко би казао?!..Шалим се море...Први
‘Оћемо ли, јаране?
залогај је најслађи,е... Ако, ако...
САВА: (Осмехне се сетно И ја мним да свака ђевојка
климајући несвесно главом) – Ако заслужује бар по један сонет јер
Бог да...Ако... Ђелкати... На пол- пробуди у човјеку пјесника и
зу...
списатеља...(Шаљиво) кога, поВУК: - Бићеш ти мени као чим се за њега уда, покуша што
дријен док ти се ово натрукује. прије да ућутка...Е... (Погледа у
часовник. Устајући) Морам сад
(Пружа се ка свесци)
да пођем... Копитар и Даничић
САВА: (Још чвршће је стисне
ме чекају ... Радимо на новом
уз себе)
српском ријечнику...Оздрави, па
ВУК: (Шаљиво. Вади књигу из нам се придружи, јаране ... Е...
кесе. ) – Да се мењамо. Ево теби Доктор Сакс је казао... (Ставља
на дар моје књиге Сербских на- кесу с понудама крај њега) Мало
родних пјесама, а ти мени дај ту воћа, колача...Биће...Биће...Само
твоју...
ти слушај докторе...Доћи ћу ти
САВА: (Гледа у Црног дечака ) опет...(Потапше га по рамену и
одлази са сцене)
ЦРНИ ДЕЧАК: (Садистички)
САВА: (Седи руку опуштених
– Дај му. Подај му је...
крај тела и тупо зури у књигу на
САВА: (Несвесно дозвољава
крилу Сви болесници, осим Четда је Вук узме)
вртог, кад Вук изађе, притрче
ВУК: (Радознало листа свеску. Сави и отимају се око јабука и
Разочарано, па с лажним колача. Сава се не помера. Шапаусхићењем) – О, пјесме!.. ‘’ Сонет том, листајући Вукову књигу)преславну Архипастиру ‘’ ...
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Учити... На ползу... Пјевати...
САВА: (Трчећи за њим) – ВуЈелени...
че, врати му пјесме!
БО Л Е С НИ К
П РВИ :
(Прикрадајући се узима му књигу)
– Ево је!.. (Поцупкујући као да
игра, маше њоме) Испадајте!..
Испадајте мисли...(Виче као на
пијаци) Мисли!.. Ево мисли!
(Трећем болеснику) Купи си мисли!...Купи да има шта да ти краду... Ево мисли!... Ух, побегоше!...

(Јуре се, пењу се на лежајеве,
прескачу два болесника који се
ваљају по поду отимајући се око
јела)
ЦРНИ ДЕЧАК: - Пјесме,
пјесме...
САВА: (Хвата га, удара, покушава да га задави) – Пјесме ми
моје дај!

САВА: (Изненађено зури у
БОЛЕСНИК ПРВИ: (Вришти.
празне шаке. Устаје и пође за
Остали му се придружују)
њим)
БОЛЕСНИК ПЕТИ: (ПаничЦРНИ ДЕЧАК: (Трчи по соби
но) – Судњи дан је дошао!..
радосно играјући )
Покајте се!.. Ја се кајем!.. Кајем
САВА: (Идући за њим. Опет се!..
почиње да говори у трећем лицу)
БОЛНИЧАР: (На цику, утрча- Врати му свеску!.. Чујеш ли,
ва и корбачем туче Саву, хвата га
Курјаче, врати му свеску!
и одвлачи са сцене)
БОЛЕСНИК ПРВИ: (Смејући
– Опет ти!?.. Баш си се наврсе) – Нећу! (Ставља је под
кошуљу) Нема!.. Нема је, зао на њега?! Као мачак на сланину!..(Тукући га) Ма, излечићу
Учитељу.... Нема, појела маца...
те ја!..
САВА: (Молећиво) – Дај му
САВА: (Опирући се, опет меСавине пјесме!
ша прво и треће лице)) –
БОЛЕСНИК ПРВИ: (Почиње Нијесам!..Он је ... Вуче мој!..Пуда бежи по просторији машући сти ме!..Вуче!!...Зимно му је!..
рукама као крилима) – Нема!.. (Плачно – молећиво) Немој ...
Одлетеле!.. Лете!..Лете!..Лете!.. Немој у бунар!.. (Вапијући) Немој,
Летите!... Летите!..
молим те! (Очајно) Не дај ме, Ву172
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че!.. Вуче!!! ...Спаси га, Вуче!..
- Милиј Вуче!... Твој искрениј
(Док га вуче са сцене, бесно – ра- пријатељ Димитрије Фрушић
зочарано) Курјачееее!
- Lieber, theurer Freund! .... Ihr
ЦРНИ ДЕЧАК: (Смеје се сулу- Kopitar.
до, игра и гласом, заједно са Са- Lieber Freund!
вом, прекривају сцену која се
Hier schicke ich Ihnen meine
затамњује) – Курјачеее!
Anzeige Ihrer Leider...schönsten
Светлосна завеса
Grusse Jakob Grim
- Hochgeschatzter Herr Jakob!...
Вуков глас који испуњава вре- Ваш најоданији слуга Вук
ме док се мења сцена.
Стефановић Караџић.
(У почетку глас тече нормал- Hochgeschatzter Herr Leopold
ним током, али се све више уб- Ranke, mein Freund!
рзава, преплићу се делови разIhren werthesten Brief aus Rom
них писама док се на крају, при
примио сам с великом радошћу...
почетку радње, не слију у
какокфонију стварајући вртлог
Сцена пета:
гласова.)
- Благородни, и високоучени
Господин Копитар; мени високопочитаеми!..
Копитарев ГЛАС: - Freund!
.... Ihr ergebenster Kopitar.

Иста као друга.
(Сава – Савин глас)

(Сава је у ћелији, везан као и
пре.
О р он уо,
и зм у че н
педесетогодишњак који личи на
осамдестогодишњег старца. Седи, главом ослоњен на чеони зид,
- Љубезни брате Вуче добро погледа упрта у даљину и бездошао!...Твој доброжелатељ Си- гласно нешто мрмља пребирајући
ма Милутиновић.
прстима беочуге ланца као куглице бројаница. Кад какофонија
- Geliebte Freundin mienes
Hercens, Ana!...Ihrerer getreur und
au f r icht iger f reu nd Wu k
Stephanovich.
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достигне врхунац, нагло, као самопостање... Самопостање –
пресечена, утихне.)
постање – стање – тање – тање САВИН ГЛАС: (Снимљен – го- тање...(Зачуђено) Слапови гласовори младалачки и ијекавицом. ва, бујица ријечи, речи дугиних
Почне нормално а потом све боја, а ни једне топле - милозвучбрже) - Вук Копитару, Копитар не за нас! (Наједном – и сам
Вуку, Вук Копитару, Копитар Ву- изненађен сазнањем које му је паку!.. (Почиње неуротично да се ло на ум.) Говоримо, мислимо,
ријечима а сањамо сликама!!..
смеје)
Мислимо речима а сањамо слиСАВА: (Говори час екавски а кама...Чудо!...Чудно, зар не?
час ијекавски, често и у трећем
САВИН ГЛАС: - Ха, ха, ха.. Зар
лицу. Напето ослушкује. Старачким гласом) - Вук Копитару, си тек сад постао тога свестан? Ја
Копитар Вуку...Вук – Гриму, видим оно о чему ти мислиш...
Грим Вуку...Majn Frojnd! – Твој
САВА: (Замишљено, још под
Вук!, Мајн Фројнд! – Твој Вук!
утиском „открића“) – Видиш?..
САВИН ГЛАС: - Majn Frojnd! Ни Аделунг то није запазио... Он
– Твој Вук!.. Копитар Вуку... Вук ни једне ријечи није о томе...(ЕуКопитару! Majn Frojnd – Твој форично) Сањамо сликама – а
Вук! (Убрзано кроз неуротични мислимо речима! (Замишљено)
смех) Твој Вук! Вук твој!! Твој Слике се претачу у ријечи, а речи се само гласају. Зашто је то таВук!!!
ко, мој Саво?..Зашто, Аделунгу?..
САВА: (Шакама покрива уши. Ха, ха...(Еуфорично) Бог, ја, па
Измученим гласом.) - Доста, до- Аделунг! Бог, ја, па он...
ста!..Не могу да слушам! (ГрцаСАВИН ГЛАС: (Смирено) –
во) Не могу!..Не могу више!.. Глава... Пуца ми глава... (Стеже је Саво, ријечи су змије које
шакама, остаје тако неко време палацају гласовима! (Кроз смех)
док се не смири) Гласови, ријечи, Змије ријечи палацају твојим
гласови, речи. Ријечи ...Узвици... писменима...Твојим! (Као ехо)
Гласови!.. (Филозофски мирно – Твојим, твојим, твојим...
младалачким гласом) Ријечи су
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С АВА :
Пр е с т а н и ! бом нашим. (Осврће се гледајући
Размишљам... (Молећиво) Пусти око и над собом као да неког погледом тражи)
ме да мислим...
САВИН ГЛАС: (Мирно,
САВИН ГЛАС: (Уплашено) убедљиво) – Ријечи су звјери...
Смрт?!
САВА: (Опет шакама стеже
главу) – Доста! Не призивај их
више! Пући ће нам главе!.. (Изговара као бајалицу- старачким
гласом) Звери...Вери... Ери.
Звјери... у твојој вери... у овој ери.
Звери... у твојој вјери... у овој
ери...(Наједном кроз смех – младалачким гласом.) Пјесма!.. Чуј права песма...

САВА: (Филозофски мирно) –
Живот и Смрт су исторођени.
(Иронично) Зар се његове
близнакиње бојиш?
САВИН ГЛАС: - Бојим се,
бојим се, Саво! Поништиће све
што знам, све што сам научио...

САВА: (Покуша да устане,
предомисли се и клоне на под) - А
оно ново што ћеш иза живота отБОЛНИЧАР: ( Чује се како иде крити?! Зар те то не изазива, не
ходником од ћелије до ћелије, уда- мами?
ра корбачем по вратима) – ВизиСАВИН ГЛАС: (Мирно) – Мата!..Мир! Визита! Уза зид ‘’господо’’! ( Чује се шкрипа металних ми ме, силно ме, проклетница,
врата и ударање по људским те- привлачи - изазива, али...(Паничлима. Сцена се пуни јауцима, ур- но) Јао, мајко!..Јао, мати моја!
лицима, смехом, псовкама на разСАВА: (Иронично) – ‘’Јао, маним језицима и крицима.)
ти моја’’. (Прекорно – старачким
САВИН ГЛАС: (Уплашено) – гласом) Сад си се сјетио ње...
Јао, јао, јао триста пута! Опет
САВИН ГЛАС: (Прекорно) Стрводер долази по свој јетрени Увијек је била са мном! Зар ти је
оброк. Погледај како кружи! ... нијесам у снове доводио?.. А ти?..
(Почиње нервозно да се смеје.
САВА: (Младалачким гласом)
Престане нагло.)
- Лажеш.
САВА: - Не бој се! То наш
црни анђео шестари црним не175
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САВИН ГЛАС: (Упорно) - А је сањао, сновима си откидао од
ти? А ти?...
мог живота. (Прекорно, наглашеСАВА: (Ћути кратко, но) Од мог живота си откидао...
молећиво – старачким гласом) – Отровала те...

САВА: (Нервозно - младалачСАВИН ГЛАС: (Упорно) - А ки) – Убио сам је! (Кроз неуротичан и плачан смех) Убио је Сати?
ва!!..
САВА: (Прекљињући) – Немој,
САВИН ГЛАС: - Покушаваш
молим те!
да ме завараш? Мијењаш лица и
САВИН ГЛАС: (Осветољубиво) говор...Ха, ха, ха...Бежиш... Њој
– А ти?!..Призивао си Јелену. си бежао од матице наше...
Признај!..Омајала те ...
САВА: (Кроз неуротичан
САВА: (Младалачким гласом) смех) - Од матице?! (Помирљиво
– Није! Нијесам њу у снове ... – старачким гласом) Од мати
(Старачким гласом) Њу је Саво твоје! ...
давно ...
САВИН ГЛАС: - Неутјешене
САВИН ГЛАС: - Лажеш! Ла- наше.
жеш, нијеси, нијеси је забораСАВА: - Сестре Луциферове...
вио...
САВИН ГЛАС: - Светице наСАВА: (Нормалним гласом) Јесам, болан. Вјеруј ми... (Ста- ше.
Немој. То боли...

рачким гласом) Веруј му; одавно
САВА: (Младалачким гласом)
је Сава престао да је сања...
- Луде...
САВИН ГЛАС: (Набраја прво
полако, а потом све брже) – Ха,
ха. Лажеш и себе. А, Глина, Карловац, Шибеник, Нови Сад, Шабац, Војнић, Сремски Карловци,
Дубровник, Земун, Беч... (Смирено) Табанајући бежао си од ње –
пјесме јој пјевајући!..И будан си
176

САВИН ГЛАС: (Из даљине
нарастајући ехо који се стишан
удаљи) – Луде, луде, луде...(Кад
ехо престане) Срећне, срећне,
Саво мој.
САВА: - Бојао сам се њене
среће...
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САВИН ГЛАС: - Среће! ( Ехо
САВИН ГЛАС: (Панично) –
- удаљавајући се у дубину сцене.) Чујеш ли?!..
Среће...среће...среће... (Кад се ехо
САВА: (Ослушкује напето.
изгуби) Оно чега се ти бојиш - ме- Полугласно – старачким гласом)
не стиже...
– Не паничи Саво?..Не бој се! То
САВА: (Старачким гласом) - северац хуји кроз долове. Смири
Ко те је терао да идеш за мном? се. (Младалачким гласом) Сложи
САВИН ГЛАС: - Вуче ме је гласове, потпали слогове –
твој страх, страх од бола. (Ехо) разџарај пламен речи! (Молећиво)
Не дрхти. Нека те речи греју...
Бола...бола...бола...
(Старачким гласом) Причај ми...
САВА: (Шапатом – поверљиво) (Кратка пауза) Што мучиш?..
– Не бојим се више...Бол је само (Пауза) Ако, мучи, мучи...
мисао ... (Гласно, устајући с на- (Замишљено) Нека, ја ћу теби о...
пором.) Бол је црна, злослутно (Сетно – старачким гласом)
вриштећа, мисао ... Не мисли – и Сјети се; зима. (Младалачким
нема га! (Осветољубиво – прекор- гласом) Напољу снијег до грла. У
но. Младалачким гласом.) А ти се огњишту букте и преплићу се
бојиш мрака, бојиш се црног, без- пламени језици и разигравају наданог котла над нама...
ше сени по чађавим зидовима.
(Са свих страна јауци и смех Бабо нам у гусле о крјишким граничарима гуди... Топао му глас
болесника пуне сцену)
мири на сено и дуње...(СтарачСАВИН ГЛАС: - Ако престаким гласом) Сјећаш ли га се, Санем да мислим, ако занемим,
во?...(Младалачким гласом) О, таЦрни анђео ме не може наћи?...
ко волим тај бабов глас...Топао
САВА: (Филозофски мирно) - бабов глас... (Старачким гласом)
Не знам. Пробај...(Нагло кроз Хајде; гласни се сад ти...
смех) Наш је ... (Настави неуро(Само се хук појачава)
тично да се смеје)
САВА: (Ослушкује напето.) –
(Из дубине сцене чује се све
Зашто ћутиш? (Полугласно,
ближи, и јачи, хук ветра )
молећиво) Молим те, не шибај ме
муком!.. (Гласно) Не бој се.
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САВИН ГЛАС: (Панично, ша- лачким гласом) Решио сам!..Знам
патом) – Јеси ли оглувео, чујеш све... Све сам једначине решио...
ли их?!..
Све... Затворио сам и решио кваСАВА: (Напето ослушкује. дратуру круга ...

Чује се завијање вукова. Младалачким гласом) – А, то!? (Почиње
да завија као курјак) - Шта је,
уплашио си се?! Не бој се. (Иронично) То курјак самотњак из
Сјеничанских долова дозива оне
на Буковој глави... Арлауче ...
(Опет ослушкује) Вук! Предводник арлауче, а чопор завија на
месец... А, ти, још дрхтуриш?...
Ужежи, болан, лучу ријечи, не
шапући - викни - отерај курјаке!
Слободно, чујеш ли?!...(Старачким гласом) Боли, боли ме, брате
клети, безречје твоје (Увређено)
Нећеш? Љутиш ме, роде!..Заиста
ме љутиш ... (Љутито скида оков
и споро, старачки, корак по корак излази из ћелије)

САВИН ГЛАС: - Ти си луд!..
Стани! Пробуди се, пробуди се
већ једном, човјече!.. Не сањај више!..(Молећиво) – Чекај ме, не жури! ...Не бјежи!.. А ја?! (Панично)
А ја?!.. Чекај ме! Не остављај ме
без тебе! Заједно ћемо, Саво!..Не
можеш од нас побјећи, брате!
Чекај ме, Саво!..Савооо!!!..
САВА: (Долази, као у сну, до
средине просценијума)
САВИН ГЛАС: - Стани! Стани да те стигнем! (Задихано)
САВА: (Стане. Као пробуђен,
осврће се око себе, шара погледом
по сали.) – Где си?..Не видим те.

САВИН ГЛАС: (Задихано) –
Ту сам. Увјек уз тебе - у теби...
САВИН ГЛАС: (Уплашено, Ух... Стигао сам те...Хајде, сад, да
шапатом) – Хеј, куда ћеш?... заједно...Као некад да путем
(Гласно) Не остављај ме!.. Чекај отпјевамо једну!?
ме, Саво! (Још гласније) Не трчи!
САВА: (Стане. Ка гласу, обра... Саво!.. Не бјежи, болан!.. Куда
довано – старачким гласом) –
Несрећо?!..
Као некад у нашем Сјеничаку, а?
САВА: (Иде, не осврћући се. (Ка гледаоцима – младалачким
Мирно – старачким гласом) – Да гласом) Хоћемо, хоћемоли, роде?
прођем и то последње животно
искушење...(Усхићено – млада178
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САВИН ГЛАС: (Радосно) –
САВА: (Наглашено, погледа
Заједно!? ‘Нако - нашки – јопен упртог у гледаоце. Сам. Старачким гласом)
-загрљени!
САВА: (Младалачким гласом)
‘’ Зло је мучно садашње под– Загрљени?..(Радосно) Хајдемо, нети,
болан, ону, ону нашу!
Зло нас бивше пече у памети,
Савин глас и САВА: (Сава маБудуће већ једе нас ‘’
ло у нагнутом ставу као да неко(Уздигнуте главе гледа упорга грли десном руком . Певају, у
двогласу, први стих Мркаљеве но у публику. Мук. На звук удапесме ‘’ Море зала ‘ов је свет’’ раца корбача у врата окреће се,
онако како то чине Босанци - младалачки трчи у ћелију, и ланцем се везује.)
ојкајући)
Савин глас и САВА: (Певају) ‘’
„ Јаоооо! Јаоооо! Јаоооо триЈаооо! Јаооо! Јаооо тристааа пустаааа путаааа!
тааа!
Палаааа нам јееее, палаааа
Палааа нам јеее, палааа коцкоцка љутаааа!
кааа љутааа!“
(Настављају наизменично да
БОЛНИЧАР: (Отвара врата,
рецитују)
замахне корбачем, застане, и руСАВА: - Море зала ов’ је свет! ке подигнуте у вис гледа га укоСАВИН ГЛАС: - Лед и ватра, чено.)
зрак, и гром, и вода,
САВА: (Погнут, као да грли
САВА: - Звери, змије, гад од некога, док певају, у тренутку кад
разна рода,
Болничар отвори врата, спушта
САВИН ГЛАС: - Често век нам се клонуло на под.)
чини клет!

БОЛНИЧАР: (Равнодушно) –
Оде човек!.. Отпева човек своје.

Завеса
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Напомена аутора:
По опису немачких лекара овако је изгледала лудница (Наррентурм – Нарренхаус) у Бечу у време када је Сава Мркаљ боравио ( и
умро) у њој.
Петоспратно здање у којем је било сто тридесет девет тамничких ћелија, а две - до три стотине умоболних.
Тамни ходници, масивна железна врата са прорезима за
посматрање, несносни смрад, крици и окови на рукама и ногама,
омче око врата, гладовање до изнемоглости. Персонал, регрутован
између криминалаца, од којих се захтевала само физичка снага и
храброст, тукао је болеснике корбачем.
Гласови између сцена су аутентични фрагменти из писама које
је Вук писао, или која су њему писана, и могу напоредо да се пројектују
као преведени текст на прочеље позорнице.
Драма може да се игра и без гласова између сцена, а могу се, по потреби, скратити, или поједини текстови изоставити.
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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 ре- • Рукопис се доставља редакцији
зиме (100 до 250 ријечи) у којем
часописа у два примјерка, на
аутор истиче суштину основформату А4, или у електронској
них идеја и ставова о питањима
форми, писан у Wordu
(ћириличним или латиничкоја се разматрају о чланку,
кључне ријечи на српском (до
ним „Times New Roman“ фон10 ријечи), апстракт и кључне
том, са повећаним проредом
ријечи на енглеском језику,
(18 pt) и размаком између пакратак увод у постављени прораграфа (6 pt before, и 6 pt after),
блем, разраду (главни дио),
при чему први ред параграфа
треба да буде увучен 0,5 инча
закључак и списак коришћене
литературе;
или 1,25 цм. Величину слова
• Чланак треба да посједује
треба подесити на 12, а све
језичко и стилско јединство, да
маргине (горе, доље, лијево и
буде логички систематизован,
десно) треба да буду по један
са јасним исказима и аргуменинч (око 2,5 цм);
тима, уз коректну употребу на- • Прилоге рукопису (шеме, скице,
учне и стручне терминологије
графиконе) потребно је нацртаи без података усмјерених на
ти у неком од компјутерских
компромитацију (рушење дигпрограма, или, изузетно, тушем
на пасусу. Све податке који нису
нитета) личности и службеног
(повјерљивог карактера);
неопходни у цртежу, или га
• Дужи текст подразумијева
оптерећују, потребно је ставити
у легенду. Словне и бројчане озодговарајуће поднаслове, као
и коришћење курзива, или
наке на истом цртежу морају биподвучених ријечи и реченити исте величине, а физичке веца;
личине треба изражавати у
• Обим чланка не би требало да
мјерним
јединицама
међу народног
система
буде краћи од једног ауторског
табака (30.000 карактера,
означавања (SI);
укључујући и размак између • Страна имена је потребно форијечи и фусноте), нити дужи
нетски транскрибовати у склаод два ауторска табака;
ду са правилима правописа
српског језика, при чему се
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приликом њиховог првог
стем) треба да садржи: презиме и име (или прво слово имејављања у тексту, у загради наводи њихов изворни облик;
на) аутора, назив дјела, назив
• Документациона подлога (цииздавача, мјесто и годину
публиковања и, по потреби,
тати, напомене, библиографија)
треба да садрже основне подастраницу;
тке довољне за упућивање чи- • Уз рукопис, аутор је у обавези
талаца на коришћене изворе.
да пошаље своје податке: име
Ауторима препоручујемо Хари презиме, звање, тачну адревард стил, или Чикаго, али
су, електронску адресу, контакт телефон, институцију и
прихватамо и друге коректно
коришћене системе.
функцију коју у њој обавља;
• Библиографска јединица у • Рукописи се достављају на
фусноти (без обзира на
једну од наведених адреса:
коришћени реферативни сиНародно 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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