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Проф. др Лука Кецман

Уводна реч
(посвећена стогодишњици смрти Петра Кочића)
На самом почетку ове уводне речи напомињем да се у, 2016. години,
навршава тачно 139 година од рођења, 100 година од смрти и 114 година од почетка књижевног рада Петра Кочић. Те 1902. године, објавио је
Петар Кочић своју прву збирку приповедака С планине и испод планине. Стотину и четрнаест година је време на основу којег се могу изводити
одређени закључци. То је истинска временска дистанца која даје за право
да се о некоме, или о нечему, донесе непристрасан суд, пре свега. Задатак
нимало лак, с обзиром на то да писана реч о њему по обиму далеко превазилази његов књижевни опус. За протекли период, Петар Кочић никада
није престајао бити предметом занимања и тумачења, како историчара,
тако и теоретичара књижевности. Слика књижевног дела овог великана
наше писане речи попримала је нове боје, створивши чудноват колорит
нијанси. Његова мисао, пре свега, будила је интересовање код историчара књижевности у различитим временима и уређењима кроз које је наш
народ пролазио. Свако од њих проналазио је нешто за себе, и одређивао
значај Кочићевог дела параметрима који, понекад, и нису били књижевни.
Ипак, ових других, књижевних, далеко је више.
Обимна грађа о Кочићу и његовом делу, углавном је посматрала Кочића
као врхунског приповедача, најбољег представника српске реалистичке приповетке (Јован Скерлић, Марко Цар, Бранко Лазаревић, Исидора Секулић). Новије време донело је мисао о Кочићу као родоначелнику
модерне у приповеци, поред Боре Станковића, Иве Ћипика и Милути7



на Ускоковића, а и ствараоцу који је учинио значајне промене у српској
књижевности. Његов песнички почетак, неуспео, изродиће лирски и поетичан тон у његовом приповедачком делу. Сеоску и идиличну слику, која
је била доминантна у једном делу српске приповетке, учиниће психолошком, трагичном, наслоњеном на епску традицију.
Управо ће ти елементи учинити Кочићев приповедачки опус
јединственим. На почетку његове особености стоје свакако ликови који
су окосница његовог приповедања. Психолошки изнијансирани, снажног
карактера, трагичном судбином обележени, читају се као да су ликови
најбољих драма. Иако су, неки од њих, историјски потврђени и стварни
ликови, Кочић их поставља изнад те стварности и даје им универзалан
значај и трајну вредност. То су ликови који делају, а не приповедају, иако
при првом читању може да се помисли и супротно.
Структура приповетке Петра Кочића је у великој мери заснована по
принципима структуре драмског дела. У његовој приповеци не постоји
вишак нарације. Она се у већини случајева може читати као дидаскалија,
или као упутство сценографу, чак и композитору. Остало је дијалог, који
је сажет, језгровит, сценски. Дијалог из којег се сазнаје све оно што је неопходно за тумачење или разумевање једног лика или ситуације. Дијалог
који је исписан живим, активним језиком, који покреће радњу и карактерише ликове.
Исписујући своје приповетке, Кочић у њима ствара један једини и непрекинути низ драмских ситуација. На тај начин, свесно или не, поштује
нека од правила која дефинишу шта је то драмска ситуација. Следећи та
правила, намеће се закључак, који иде у прилог тези да је у Кочићевим приповеткама драмско обликовање доминанта, којој до сада није посвећена
посебна пажња.
Зна се да је најпознатије Кочићево драмско дело Јазавац пред судом,
настало у облику приповетке, те да је касније попримило форму сценског
казивања, у књижевности познатој као актовка. Зашто је то Кочић учинио,
поуздано се не зна, али се зато зна да је свако, тек написано, дело читао наглас својим пријатељима у бечкој Зори, с намером да се увери у то, да ли
оно звучи. Податак да је последње дане живота, у болници, у Београду, посветио преобликовању приповетке Суданије у драмско дело, можда говори о неким Кочићевим намерама које, на жалост, није стигао да оствари.
Ова претпоставка, свакако, не може бити релевантна за извођење
конкретнијих закључака, али је зато број драматизација, сценарија и
8
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адаптација, урађених на основу Кочићевих приповедака, толики да се
само на основу њих може поставити питање: Шта је то у приповеткама
Петра Кочића, што тако магично привлачи и обузима драмске ствараоце? Кочићева лектира, сачувана у личној библиотеци, показује колико
је Кочић још као студент пратио оновремену европску литературу, славистичку посебно, али, исто тако, и драмску књижевност. Скоро да је
половина те библиотеке била испуњена драмским писцима међу којима
предњаче: Гогољ, Чехов, Шекспир, Гете, Шилер, Ибзен, Аристотелова Поетика и др. Очигледно је да се Кочић занимао за драму, једнако као и за
историју и језик. Можда би једна упоредна анализа Кочићевих ликова, са
ликовима из драма ових писаца, отворила једно ново поље истраживања,
које је чак и Јован Скерлић наговестио када је писао о Симеуну ђаку:
Добри Симеун, када се мало поткрепи, лаже са жаром и поезијом
једнога Хљестакова ( подвукао Л.К.), уверен да је истина све оно што
ракија из њега говори.” 1
Кочићево дело се наслања на традицију наше реалистичке приповедачке прозе, али у себи свакако носи и модерна европска струјања с почетка
20. столећа. Једно такво препознаје и Зденко Лешић пишући о Кочићевим
приповеткама.2 У свом тексту, Зденко Лешић, уводи филмске термине
затамњење и монтажа призора. Ови термини се односе на улогу пејзажа у
неким Кочићевим приповеткама. Данас, савремени токови у драматургији,
такве поступке именују као фрагментарну драматургију или филмску. Ако
би се Лешићев приступ применио доследно, тада би се Кочићеве приповетке могле посматрати и као филмски сценарији.
Књижевна теорија и историја није овом проблему придавала већи
значај, иако су се неки теоретичари дотицали ове проблематике, онако како то заслужује Кочићево дело. Зато овај уводник посвећујемо годишњици
Кочићеве смрти и подсећамо читаоце да му је место у овом часопису, као
својеврсној претечи драмског и филмског израза.

1 Јован Скерлић: С планине и испод планине, књига трећа.- Критике, Српска књижевност у сто
књига,књ. 59, МС и СКЗ, Нови Сад, Београд, 1961, стр. 266
2 Зденко Лешић: Приповјетке Петра Кочића.- Предговор, Приповјетке, Свјетлост Сарајево, 1982
стр.14-15
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ВРЕМЕ ЈЕ ЗА КУЛТУРУ

Стручно-научни скуп: Каква је будућност
театра?- Продукција савременог театра
UDK

Небојша Брадић

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА КУЛТУРУ
Није било тако давно када је
контроверзни амерички уметник
Роберт Меплторп изазвао гнев републиканских сенатора који су
изјавили да су његове хомоеротске
фотографије увреда за „америчке
вредности“. Оно што је ујединило
противнике уметности је уверење
да “ће уметност бити здравија уколико је предводи јавни укус”. Због
тога су предложили да веза између
оних који производе и других који
конзумирају уметност буде ојачана
путем благајни. По њима, цветаће
само она уметност коју воле људи,
а остало ће нестати. Ради се о старом либералном ставу који налаже
да се ослободимо „зверских“ чувара, како би се потврдила памет масе. Дакле, њихова идеја је да ће сами

конзументи бирати ону робу која
им се свиђа и тако ће бити регулисано тржиште културе.
Економиста Милтон Фридман је
својевремено изјавио да су за слободно тржиште у области медицине
сметња медицинске квалификације.
„Ослободите се медицинских служби“, саветовао је, „и само тржиште ће искоренити лоше докторе:
рашириће се гласине да су они имали несрећне случајеве убистава или
сакаћења и због тога ће изгубити
посао“. Ми знамо да су то глупости, јер медицина, баш као и уметност, није врста робе коју вреднује
тржиште, као што то чини са машинама за веш или аутомобилима.

11

Стручно-научни скуп: каква је будућност театра?- Продукција савременог театра

Уметност, између осталог, тражи техничку и занатску експертизу,
разумевање историјског контекста
и уважавање смисла за лепо, различите кураторске праксе и дискурсе.
Кроз историју су уметност подржавали црква, владари и имућни људи
који су за то имали могућности и
воље. Трансакције су увек вршене
кроз одређене врсте експертиза, али
и нечег вишег од тога – памећу и
мудрим проценама. Узимајући то у
обзир, економија у култури ће увек
бити посебна. Она никада не може
бити чисто тржиште роба, нити је
то икада била.
„Лепо“, рећи ћете, „али зашто
би то требало да значи да у тај процес мора бити укључена држава? Зашто не бисмо препустили
приватној иницијативи ширење
памети и богатства културе, што је
представљало део наше далеке прошлости? Како су грађени манастири, како су настајале задужбине?“
Традиција филантропије је одавно
избледела и није могла да више опстане у времену, стидљиви пробоји
нису дали очекиване и довољне резултате. Разлог зашто се држава
укључила у подршку култури лежи
у чињеници да је много људи остало
изван привилегованог круга који је
могао да ужива у уметности.
Да би уметност представљала
јавно добро није довољно да имате
слике или симфоније које се парадно представљају на местима где ће
12

неколико срећковића имати прилику да их гледа или слуша. Могућност
да се уметност широко користи је
оно што је чини јавним добром и
што оправдава коришћење јавног
новца који то поспешује.
Наравно, постоје и опасности
и од превеликог ослањања и зависности од државних субвенција.
У неким периодима историје то
је завршавало тако да је уметник
настојао да створи дело које ће
задовољити онога који даје подршку, не публику. То је она идеолошка страна, Друга је експертска.
Одлуке о томе ко и колико треба да буде субвенционисан доносиле комисије високообразованих
стручњака, који нису одражавали
општу популацију. Ово су озбиљни
проблеми, али нису несавладиви и
решавају се различитим нивоима подршке: од локалног до националног.
Код нас дуже од седамдесет година траје континуирана подшка уметничким институцијама
и појединцима и ми о томе имамо довољно добрих искустава и
сазнања. Наравно, јавност се неће
увек сложити са свим одлукама
која доносе јавне власти и надлежне комисије о томе кога би требало
подржати, а кога не; али то је у природи институције подршке: неко
преузима одговорност у име неког.
Уметничке вредности су комплексне, али су мерљиве, и рећи

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА КУЛТУРУ

да је то немогуће измерити или да
постоји само један начин на који
се мере – преко благајне –грубо је
упрошћавање. Свима који се залажу за тај начин и мисле да је то
најбоље за финансирање уметности, рекао бих: „Станите, размис-

лите, погледајте уоколо и видећете
како имамо богату уметничку сцену која је највећим делом изграђена
захваљујући јавном новцу. Тада се
запитајте да ли је, за рачун дубиозног идеолошког принципа, вредно
све то угрозити“.
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ОД КРИЗЕ ПОЗОРИШТА ДО ПОЗОРИШТА КРИЗЕ

UDK 929:82

Зоран Ђерић

ОД КРИЗЕ ПОЗОРИШТА ДО ПОЗОРИШТА КРИЗЕ,
КА ПОЗОРИШТУ НОВЕ ДРАМАТУРГИЈЕ
Лавовско позориште „Марија
Зањковеска“, поставило је у јуну
2009. године комад Криза, кога је
написао и режирао Орест Огородник, којим као да је предвидело
потоњу украјинску политичку кризу. То је само један од примера како
је позориште, понекад, најављивало
оно што ће се убрзо дешавати на
улицама, у свакодневном животу. Најчешће су утицаји долази са
супротне стране – из политичког,
социјалног окружења. Позоришни
комади су писани о ратним сукобима, о догађајима који су мењали не
само географске, државне границе,
већ и наше судбине. Али, овог пута, нећу се бавити том врстом позоришта. Позабавићу се кризама
које долазе изнутра, из самог позо-

ришта, а њих покреће својеврсни
позоришни механизам, у коме су
подједнако битни сви чиниоци
– најпре они уметнички: писци,
глумци, редитељи, сценографи, костимографи, аутори музике, светла,
итд. а потом и сви други: техника,
администрација, маркетинг, управа... Кризе које повремено захватају
позориште могу се препознати кроз
кризе у којима страдају глумци, односно оно што представља драмску
уметност, драмски писци, позоришни редитељи, а потом и сви други
аутори. То се може препознати и
као криза појединца у колективу,
комплексном, несумњиво, који чине позориште и све око њега.
Прва криза, како то примећује
македонски драматург Трајче Каца15
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ров, пружа идеалну прилику глумцима да своју професију замене за
радно место. Већина глумаца позориште доживљава као своје радно
место, што значи да уместо страсти доминира лојалност друштвеним ситуацијама, јер је то оно што
гарантује плату сваког месеца.
Друга криза промовисала је медиокритете као сценске ауторе.
Појављују се аутори без вредности
који верно служе систем, али не и
естетику и етику.
Трећа криза најпогубнија је за
позориште, за уметност уопште.
Не постоји систем вредности. Фаво
ризује се колектив, а не појединац.
Спречава појединца да изгради
каријеру. Користе се сва средства.
Углавном она које нуде странке на
власти. Страначки интереси су пре
интереса појединца, иако група нема креативне потенцијале.
Мада наука тврди да је у кризним ситуација појединац најважнија
прилика за позитиван исход.
За позориште у пламену одговара директор, а не ватрогасац. Баш
као што брод који тоне може да спасе само храбар капетан, не и бродовласник.
Природне катастрофе нису изоловане од друштва. Па ни од позоришта. Да ли публика осећа кризу
позоришта? Публика осећа ентитет
глумца и не издваја га од социјалног
ентитета. Осећа губитак стварног
16

глумца. Уместо да ужива у његовом
присуству, она открива његову нову
дисциплину – варање. Потврда за то
су празне позоришне сале.
Како позориште артикулише поменуте кризне тренутке? Трага се
за „моделима за спасавање“. Посеже се за лаким жанровима, покушава се завести публика, и забавити.
Али то су само привремена решења.
„Оно што је најгоре“, примећије
Кацаров, „то је преливање кризе
позоришта у друштво. Дакле, недостатак културног дијалога, доброг
каракатера, поштења и емпатије су
резултат кризе у позоришту“.
Пишући о смени позоришних
епоха, руска театролошкиња Галина Алисејчик, истиче да је главни
проблем савременог театра да оно
своје кризе на почетку 21. века покушава да реши уз помоћ модела
који су формулисани почетком 20.
века. Модел који је био ефикасан у
суочавању са изазовима постоктобарске револуције, који су креирали
идеолози совјетске државе: вођење
централизоване културне политике,
идеја интернационализма, укидање
верских мотива уметничких дела,
пропаганда достигнућа совјетског
начина живота, формирање слике о
идеалном члану совјетског друштва. Совјетски модел позоришта,
очигледно, није имао потребну пластичност, опирао се променама, био
је крут и неумољив, као и систем из
кога је потицао.

ОД КРИЗЕ ПОЗОРИШТА ДО ПОЗОРИШТА КРИЗЕ

Промене у позоришном посло
вању не иду увек у корак са променама у друштву, очигледно
касне, зато је неопходно унапредити постојећи модел позоришта,
очувати његове позитивне аспекте
и даље их развијати. Јер тај модел
је дефитивно застарео и треба га демонтирати.
Подсетимо се, на самом почетку, у античкој Грчкој, позориште
је било замисао писца. Аутор текста је често био аутор представе и
једини глумац. Оваква ситуација
је дуго потрајала, мада је број актера с развојем драме повећан, аутор доминира позориштем до ране
ренесансе. Онда је наступила ера
позоришног глумца. Потом су доминирале представе декора и пиротехничких трикова, када су на
сцену испловљавали бродови, чудне животиње, живе и механичке,
прелетали анђели. Глумци су били
део пејзажа. То више није било позориште речи. Затим је наступило
редитељско позориште. И оно траје
више од једног века.
Непрестано су постављана пита
ња ко може и ко треба да води позориште и ко га најбоље представља:
драмски писац, глумац, редитељ
или позоришни критичар? Представници различитих професија у
управљању позориштима, допринели су да позоришни живот буде
живљи, разноврснији.

О новој драматургији се говори
непрестано. Последњих деценија
и о постдраматургији. Управо тако гласи текст познатог француског театролога Патрика Пависа,
који прави разлику између класичне и нове драматургије. Под класичном драматургијом подразумева
ону која је уследила у време Брехта, а трајала је наредних педесет
година. Брехтовска драматургија
је софистициран метод читања и
интерпрет ирања игре, заснован
на хуманизму. Подразумевала је
укључивање различитих дисциплина, историје, социологије, психоанализе, филологије, семиологије и
других. Оваква драматургија је ставила редитеља у први план. Доминантан редитељ и данас је присутан
у театру, али се све више говори о
засићењу, па и кризи позоришта
због такве редитељске праксе. Било је више покушаја да се управо постављањем Брехтових дела
поново успостави веза са таквом
драматургијом (СПН, Нови Сад; НП
„Тоша Јовановић“, Зрењанин, па и
друга позоришта у Србији).
Према Павису, постоји неколико врста нове драматургије.
Најпре, тзв. осмишљено позориште (devised theatre) које није само колективно стваралаштво, већ
театар сарадње. У њој драматург
нема уобичајену позицију, јер су
драматуршке функције свима отворене. Сасвим на другој страни
17
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од позоришта које је засновано на
драмском тексту. Овде драматург
осмишљава текст на сцени, заједно
са другима. Сваки нови материјал
се чита, усваја или одбацује на сцени. Драматургија је овде отворен
процес. Постоји нека врста драматуршке интеракције међу учесницима у пројекту и публике, на другој
страни. Иако постоји више примера у пракси, како у свету, тако и код
нас, ова врста драматургије још није
теоријски промишљена и описана.
Други тип драматургије је тзв.
образовна драматургија (educational
dramaturgy) која подразумева
читање драмских текстова и њихово
постављање у позориштима за децу,
младе и аматере.
Следи тип глумачке драматургије
(dramaturgy of the actor) који је увео
Еуђенио Барба. Глумац сам припрема свој текст, уметнички материјал
са којим ће изаћи на сцену. Ова
драматургија је заснована на индивидуалним импровизацијама које
редитељ подразумева и толерише,
сугеришући нове.
Постнаративна драматургија
(postnarrative dramaturgy) заснована
је на теорији неонаратологије. Мада
контроверзна, ова теорија је снажна и тврди да је позориште сада у
постнаративној фази драматургије.
Али то није и једина делатна драматургија. Визуелна драма
тургија (visual dramaturgy) је
термин који је предложио Кнут Ар18

нтзен како би описао тип представа без текста. Могло би то да буде
„Позориште слика“ Роберта Вилсона, плесно позориште, музичко позориште, па и сваки „performance
art“ и „performative action“. Визуелна драматургија скреће пажњу
са текста на слику. Има, наравно,
сопствену композицију, акценат је
на визуелности, која имају своје законитости, симболику, коју дели
са публиком. Визуелни драматург
ради као ликовни уметник: ради у
простору и времену које је пред нама. Што не значи да не постоји текстуални предложак. Напротив. Он
врло често постоји, чак је неопходан, као нека врста либрета, али
је однос према њему друкчији од
класичног. Није реч о илустрацији
текста, његовој интерпретацији
или објашњењу. То је својеврсно
осећање текста, његова визуелна
презентација.
Плесна драматургија (dance
dramaturgy) указује на разлику између позоришне и плесне
драматургије. Први се бави драмском акцијом и сценом, а други се
базира на невербалном дешавању
и игри. Плесни драматург настоји
да драматизује тренутак у коме ће
да се споје плесач, његова игра и
оно што у том тренутку види, односно доживљава посматрач. Врло тежак задатак који покушава да прати
тела у простору и њихово конфро
нтирање са ауторским идејама.

ОД КРИЗЕ ПОЗОРИШТА ДО ПОЗОРИШТА КРИЗЕ

Седми тип драматургије је
драматургија гледаоца или постдрамска драматургија (dramaturgy
of the spectator: a postdramaturgical
dramaturgy). О њој је доста писано,
барем у свету. Код нас мање. Али
то није сметало да се о њој говори како о нечему што је свеприсутно на нашим позоришним сценама,
барем у последњих десетак година.
Она је наступила у часу велике кризе драматургије. А сада се већ говори и о кризи постдраматургије.
Постдраматургија одбија свако семиолошко и међукултурно
објашњење, па и објективно и критичко виђење света. Егзистира као
драматургија последње шансе, метода која је сачувала неке принципе
старе драматургије, али их је прилагодила савременим ситуацијама
уметничке интерпретације. Помиње
се и као интерпретација чудесним
средствима. Заснована је на теорији
интерпретације, која омогућава да
се успостави веза између планираног и реализованог, између теорије
и праксе, између оног што се хтело
и оног што се заиста постигло.
Перформативна драматургија (a
performative dramaturgy) је зависна
од играча, глумца, редитеља и публике. Уметник међу уметницима,
драматург више није депримирани
човек, јер цео свет постаје драматуршка појава.
Енглески драматург Џон Елсом,
пишући о трансформацијама у на-

шем времену, које су уследиле под
утицајем нових технологија, говори
о страху од речи. Речи су, по њему,
неодговарајуће, оне сметају практичним решењима, али су ипак оне
«наша последња заштита против
покушаја да дигитализујемо комплетно људско искуство».
Фински театролог Макс Ринанен, у свом есеју „Учити од драматурга – белешке о данашњој
функцији драматургије“, пише о
променама статуса и значења драматурга у времену постмодернизма,
када је идентитет драматурга постао енигматичан. Таква ситуација
је у оквирима мејнстрим позоришта
кулминирала кризом у којој се драматург шизофренично третира не
само као критичар, уредник и куратор, већ и као копирајтер и писац
у исто време, а понекад и само као
особа чији је задатак да учини текст
лакше сварљивим (Ана Тасић).
Могло би се даље писати о
драматургији као креирању репертоара, о драматургији као
формирању профила позоришта
и драматургији у контексту савременог драмског писања у Србији
и Републици Српској. Такође и о
функцији драматургије у процесу
развијања традиционалне драме, у
оквирима српског позоришта, али
и уметничких академија у Србији
и Републици Српској. Могућности
су велике, али и неистражене. Треба се што пре упустити у такве ана19
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лизе. Резултати би могли да буду
изненађујући. Могу се очекивати
охрабрења, али и разочарења, јер
драматургија код нас још није систематизована, ни организована као

научна дисциплина, већ као уметничка, што значи врло слободно, па
и произвољно третирана, према потреби, па и према могућностима.
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ТЕАТРАЛИЗАЦИЈА РЕАЛНИХ ИСКУСТАВА КАО

Наташа Глишић

ТЕАТРАЛИЗАЦИЈА РЕАЛНИХ ИСКУСТАВА КАО
ИЗАЗОВ САВРЕМЕНОГ (ДОКУМЕНТАРНОГ)
ПОЗОРИШТА
Апстракт: Савремени човек живи у свету у коме измиче аутентичан доживљај реалности, што Жан Бодријар у књизи Симулакруми и
симулацијаназива „ером симулације стварности“. Осећај изгубљености у
појединцу ствара потребу да се суочи са искуствима других прибегавајући
разним друштвеним мрежама, форумима и медијским садржајима који
приказују „реалан“ живот. Документарно позориште нуди аутентичан
поглед на проблеме стварних људи и промишља политичка, економска
или лична питања која се тичу заједнице. Тема овог рада је истраживање
специфичности вербатима као облика документарног позоришта у процесу драматуршког обликовања текста.
Kључне ријечи: документарно позориште, вербатим, медији, текст
Један од актуелних театарских
трендова на Балкану, али и по европским театaрским фестивалима јесте вербатим позориште 1.
Као облик документарног позо1 У дословном преводу са енглеског то би
значило: позориште дословних исказа;
веродостојно позориште.

ришта, вербатим тежи ономе што
сматра истинитим и аутентичним
представљањем проблема једне
друштвене заједнице, који се неминовно одражавају и на приватне животе (стварних) људи. Кроз
мноштво перспектива свих испита21
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них, вербатим жели да се прикаже
као објективна слика стварности,
приказујући пресјек различитих
личних искустава на одређену тему, ослањајући се на документарну
грађу, и стварне сукобе. Вербатим
позоришну представу чине прецизно пренесене речи из интервјуа са
стварним људима о одређеној теми
или о неком конкретом догађају.
Сви испитаници су уско повезани
са темом или су учесници догађаја.
Дакле, драма не настаје у традиционалном облику драмског текста. Она настаје у процесу обраде
сакупљеног материјала и заправо представља један креативан
процес у покушају да се исприча веродостојна прича из угла судионика и сведока. Вербатим, као
значајна форма театра, односи се на
расправе о свеприсутном страху у
свету чије координате су пољуљане.
У истоименој књизи, немачки социолог Улрих Бек (Ulrich Beck) назива
га „ризичним друштвом“.
Уз документарну, ова позоришна форма показала се као
одговарајућа за тумачење друштвених околности произашлих из
распада Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и
процеса транзиције друштва из
социјалистичког у неолиберално.
Вербатим позориште је одговор на
потребу публике да се путем позоришне уметности суочи са недоумицама, питањима и решењима који се
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односе на проблеме из социјалног
и економског контекста, који утичу на живот појединца. Растућа популарност документарних форми
вероватно произилази из потребе
публике да спозна себе у животима
„ малих/обичних“ људи, а не у измаштаним ликовима.
Театрализовање сведочења љу
ди о искуствима догађаја битних за заједницу, делом се почело
употребљавати шездесетих година у контексту алтернативне културе у очигледној субверзији
пос тој ећих позоришних форми. Деведесетих година прошлог
века на англосаксонској сцени
интензивирана је потреба за вербатимом. На просторима Балкана до њеног умножавања долази
у другој деценији XXI века. За наше просторе, нарочито су актуелна питања политичких промена,
нестанак државног социјализма и
успостављање неолибералног капитализма, демократије, европске
унификације, глобалних дешавања,
пропалих приватизација, те разни
видови дискриминације, насиља
над женама, али и модалитета остваривања најразличитијих
људских права.
Обра дом личних исповести, исказа стварних испитаника сакупљеним путем интервјуа,
друштвених мрежа, форума и других видова испољавања личних
ставова о одређеним питањима
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од јавног интереса, настаје вербатим позориште. Методологија
прикупљања изјава подразумева речи стварних људи које су снимљене
или забележене од драматурга током интервјуа, или су пак преузете
са транскрипата званичних докумената. Техника вербатима подразумева добро осмишљена питања и
припрему коначног текста. Приликом рада на тексту потребна је
вештина да се усклади аутентичност материјала добијених из форми разговора и са испитаницима са
формом (драмског) текста. Сценска
изведба подразумева превођење
наративног говора у сценски језик
и захтева предан рад редитеља
и глумаца. Растућа потреба за
социјалном и политичком стварности у уметности отвара и социолошки аспект интереса за документарна
оставрења. Позориште постаје простор за театрализацију таквих тема,
услед недостатка јавног простора за
промишљање или због недовољне
заступљености одређених тема у
медијима.
Дерек Пеџет (Derek Paget) пишу
ћи о новом документаризму на
сцени истиче да је „Документарно позорише је обезбедило платформу на којој се извештавање
о јавним догађајима разликује
од официјелног, забележеном на
језику који често „бежи“ од званичних медија (новина, радија,
телевизије)...“. (Paget, 2008:30)

Сасвим је јасно да постоји утицај
медија и савремених технологија на
вербатим позориште, будући да они
чине међуљудске односе привидним, лажним, виртуелним, док позориште пружа могућност стварне
комуникације, јер прикупља стварне исповести људи о различитим темама. У зависности од редитељског
концепта и идеологије (или намере
аутора), вербатим се с једне стране може чинити демократским
медијем, како сведочи наслов у Индипенденту „Успон демократског
театра“,2 у коме се добија прилика
да се чује глас људи који су остали
загушени у општој медијској буци и
нису добили свој простор да искажу мишљење о некој теми. С друге
стране, наизглед стварни садржаји
исказа су савршено средство за
ширење идеологија одређених интересних, политичких и сличних
група.3 Управо овај двојаки механизам вербатим чини другачијим од
фикционалног позоришта. Вербатим изражава одређени идеолошки
став, а исповедни тон указује на истинитост прича које су део актуелних друштвених проблема. Овакав
тип представа представља јавни говор, који је несумњиво и политички
чин, у коме ауторови испитаници
2 Видети текст: Jupp, Emily: “The rise of democratic
theatre”. The Independent, April 13, 2010.
3 Опширније видети у Гардијану: Blank, Jessika
and Jensen, Erik: “Verbatim theatre: the peopl’s
voice?”. The Guardian, July 15, 2010. https://www.
theguardian.com/stage/theatreblog/2010/jul/15/
verbatim-theatre-aftermath
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шаљу поруке са сцене. Међутим,
идеолошки дискурс аутора уткан
је у говор ликова−наратора, и поред тога што се аутори позивају на
аутентичност прича својих испитаника.
Жан Бодријар, који медије означава као средство симулације, односно супституције стварног света.
Стварност која се у таквој мери интерпретира и обрађује, све више
измиче. У томе се може и тражити потреба аутора да се пружи што
реалнија и што објективнија слика
стања у друштву. Но, и друштво се
изменило. „Налазимо се у друштву
у коме има све више информација,
све мање смисла.“ (Бодријар 1991:
83) По Бодријаровим речима више
не живимо у поретку који почива на
производњи, већ у ери „симулације
стварности“4. Разне технологије забаве, информације и комуникације
симулирају стварност, услед чега се
бришу све границе између истинитог и лажног, стварног и имагинарног. У таквом систему у коме измиче
веродостојан/прави доживљај реалности, уочава се растућа потреба за
документарном формом. Савремено доба обележено је феноменом
постепеног изједначавања између
стварности и уметности, па тако
ствара и све мању разлику између
живота и позоришта.
4 Опширније видети у Бодријар, Жан:
Симулакруми и симулација, Светови, Нови Сад,
1991.
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Богато је наслеђе документарног
театра. Широј јавности познато као
прво дело документарног театра на
сцени је дело немачког режисера
Ервина Пискатора (Erwin Piscator)
Упркос свему (Trotz alledem), Берлин
1925. Комад је био замишљен као
ревија историје пролетерских побуна од Рима до тада, но партијски
функционери су то проценили као
преамбициозан пројекат, те је избор сужен на демонстрације које
је током рата водио Карл Либкнехт (Karl Liebknecht) и догађаје
везане за Спартакистички устанак. У представу су укључене нове
технологије попут пројектора који
је приказивао снимак филмских
новости, снимке говора, исечке из
новина, фотографије и филмске
секвенце снимљене у Првом светском рату, те бројних других докумената. Описујући овај позоришни
израз, Брехт је први пут употребио
термин документарно позориште.
Вербатим, попут некада Пискаторовог документарног позоришта,
уско је повезан са развојем нових
технологија. Технологија је постала продужена рука драматуршких
могућности вербатим продукције.
Снимање разговора, узимање изјава
од испитаника, постало је могуће
извести у природним окружењима
где људи (испитаници) стварају, раде, живе, што такође доприноси аутентичности и отворености, што се
одражава на квалитет прикупљеног
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материјала. Исто као и за родоначелнике документарног позоришта
(Б.Брехт, Е. Пискатор) и за ауторе вербатима, естетско питање је
у функцији представљања друштвених проблема кроз документарни материјал. Вербатим одстрањује
(или чак протерује) драмског писца као апсолутног аутора текста и
обичним људима (често људима
ван позоришта; не-позоришним)
даје простор у медију позоришта.
Улогу аутора текста ово позорише
препушта редитељу и драматургу,
који од прикупљеног материјала
обликују нови текст. Тако редитељ и
драматург на себе преузимају улогу
коју је некада имао драмски писац.
Дакле, од вербатима се очекује
да обрађује друштвену стварност
на критички начин, другачији од
онога који се намеће публици у систему симулације стварности. Ипак,
чин „сређивања/обраде“ текста исповести стварних људи неминован је у вербатиму, те се коначан
текст дефинитивно удаљава од почетног материјала. У процесу настанка текста представе постоје
чак две ауторске улоге: улога испитаника. (Испитаник из свог угла
тумачи личне, друштвене, политичке догађаје и даје одговоре на
постављено питање) и драматуршко-режисерско-глумачка која даље
обликује овај материјал у више праваца.

Прича испитаника се, дакле,
обликује кроз најмање два ауторска филтера, у идеолошком и стилском погледу, путем селекције
и прочишћавања материјала,
наглашавања одређених ставова
и исказа, интерпретације глумаца, као и у психолошком приступу
овим догађајима. Текст се као стварни материјал исповести испитаника
прилагођава језику позоришта, па је
јасно да је крајњи производ прошао
кроз разне фазе субјективних обрада, због чега не можемо да говоримо
о његовој потпуној аутентичности.
У условима ере симулације, вербатим нас на директан начин суочава са стварношћу. Настао је као
медиј изабран да ослика актуелне друштвено-политичке прилике.
Ликови вербатима су жртве система, насиља, рата, дискриминације
или неке друге друштвене неправде и причају своје интимне приче.
Уметници, како Паџет наводи „директно драматизују истину на сцени“, а путем позоришта, покрећу за
друштво битне теме. Развојем демократског друштва, због ширења
различитих врста медија, развило се и медијско друштво. Савремени човек је реципијент медијске
културе. Медији имају значајну
улогу у формирању јавног мнења
и представљају наутицајније посреднике у формирању општих интереса, вредносних и
политичких оријентација грађана.
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Код великог броја гледа лаца, медији смањују способност
размишљања и преиспитивања
и наводе их на прихватање пласираних информација. Количина
информација које данас добијамо
на дневном нивоу је огромна и човек се просто губи у томе. Вербатим није нужно опречно званичној
медијској политици, али јесте један
нови простор за изношење ставова и разговора о одређеној теми.
У позоришту је отворена сцена за
јавно изношење мишљења и ставова који су ставови „обичних
грађана“, којима могу да критикују
и оспоравају извештавање званичних медија о догађајима.
Тако вербатим постаје путоказ савременом човеку у потрази
за истином. И све те изјаве бивају
селектоване и склопљене (монтажним поступком) у текст за позоришну представу. На тај начин,
свакодневне изјаве бивају отргнуте од пролазности и пренесене из
стварности на сцену. Оне бивају
издвојене из мноштва информација
које се, у количини у којој се свакодневно информације пласирају, врло
лако забораве.
Будући да је вербатим има сличности са новинарством, нарочито
у домену метода којима се користи ‒ разговора са испитаницима,
интервјуима, и коначно „ловом“ на
занимљиве приче које ће заинтересовати публику ‒ и новинари и
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аутори вербатима треба да воде рачуна о професионалној етици. Неки од аутора имају висока начела,
те воде рачуна да не буде испричана прича другачија од оне коју
су испитаници испричали и да не
одступа од уверења испитаника.
Манипулација причама испитаника
може се препознати у домену драматуршког обликовања текста и самог избора испитаника и њихових
изјава. Коначно, аутор сопственом
селекцијом ствара свој избор, који
представља намере и систем идеја
аутора.
На овим просторима вербатим,
као ужа категорија документарног, први пут се јавља у представи Чекаоница Бориса Лијешевића
(Атеље 212, Београд, 2010). Ова
представа је отворила серију позоришних остварења инспирисаних
овим жанром. Атеље 212 је гостовао са овом представом у Народном позоришту Републике Српске.
Сам Лијешевић је читав један опус
посветио овој форми, а то су осим
Чекаонице и представе: Поводом Галеба (Позориште младих, Нови Сад
2011), Плодни дани (Атеље 212, Београд, 2012) и Очеви су град(или)
(Црногорско народно позориште,
Подгорица, 2013).
Потреба аутора да драматизује
одређену појаву или стање у друштву које се директно тиче заједнице,
изазов су и редитељима који доприносе стварању сцене документарног
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позоришта и употребе вербатим
техника. Експериментишући овом
формом, аутори се баве проблемом трaнзиције и утицајем политике на животе „обичних“ људи,
проблемима опстанка у савременом друштву. Поред Лијешевића,
аутори који користе технике вербатима, у земљама насталим распадом Социјалистичке Федеративне
Републике Југославије, су и Оливер Фрљић, Дино Мустафић, Селма Спахић и др.
У наставку следи кратка илустра
ција театрализације ставрних искустава као изазова савременог
документарног позоришта на примеру представа Чекаоница Бориса
Лијешевића (Атеље 212, Београд,
2010) и Трпеле Бобана Скерлића
(Београдско драмско позориште,
Београд, 2013), које су гостовале на
сцени Народног позоришта Републике Српске, а бањолучка публика
је имала прилику да их погледа. Обе
представе су одлично примљене,
награђене громогласним аплаузима. Ансамбл представе Трпеле је
на 17. Театар фесту „Петар Кочић“
добило награду стручног жирија за
најбољу женску улогу. Награду су
добиле: Паулина Манов, Јадранка
Селец, Даница Ристовски, Наташа Марковић, Милена Павловић
Чучиловић, Слађана Влајовић и
Милица Зарић. На истом фестивалу жири Радио-телевизије Републике Српске доделио је награду Корак

у храброст представи Трпеле, Београдског драмског позоришта.
Први позоришни вербатим
пројекат на српској сцени је представа Чекаоница. Инспирисан делом немачког аутора, новинара,
глумца, писца и режисера Клауса Пола (Klaus Pohl) на тему немачке Чекаонице5, Лијешевић се
уз драматуршку помоћ Бранка
Димитријевића упустио у истраживачку и стваралачку авантуру. Након анкете коју је Клаус Пол, 1994.
године, радио за немачке новине
Шпигл (Spiegel), у којој је разговарао са грађанима који су сведочили о свом положају у уједињеној
Немачкој, одлучио се да све те приче споји у драмски комад. Будући да
Полова драма говори о ишчекивању
бољег времена у немачком транзиционом друштву, Лијешевићу је то
био повод и инспирација за српску
Чекаоницу.
Чекаоница6 има структуру омнибуса, седам међусобно повезаних и
потпуно независних прича. Седам
монолога, без заједничких ликова
и радње, су неповезани, описују услове на послу и одраз тих прилика
на породичне и друштвене односе.
5 Waiting Room Germany (1994)
6 Чекаоница, текст: Борис Лијешевић, Бранко
Димитријевић; режисер: Борис Лијешевић;
драматург: Бранко Димитријевић; глумци:
Бранка Шелић, Небојша Илић, Бојан Жировић,
Јелена Тркуља; сценограф/костимограф:
Мина Илић; композитор: Александар Костић.
Копродукција Атеље 212 (Београд) и Културни
центар (Панчево); премијера: 23.1.2010. године,
Атеље 212.
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У Чекаоници нема дијалога, а монолози су повезанисамо истом темом − чекања на промене услова
рада и живота радника у контексту
српског транзиционог друштва. Ликови-наратори су: Brand Manager;
Девојка − шеф продавнице, Архитектица, Муж, Директор фабрике,
Human Resource Manager и Револуционар. Процес умножавања
прича и распарчавања текста, шири тачке гледишта и обликује
свеобухватност проблематике.
Различитост погледа и мишљења
односи се на сложеност посттранзиционог друштва и егзистенцијалну
ситуацију савременика.
У представи је знатно више
присутна наративна презентација
од сценског приказа радње, што је
и логично, будући да је текст приповедачки. Посредством форме исповести и чињенице да лик
представља глас сведока или жртве
догађаја, постиже се легитимитет приче и стиче се наколоност и
поверење публике. Инсценацијом
Чекаонице постигнут је сјајан однос
и успостављено поверење публике
према ликовима, будући да публика
верује лику и доживљава да слуша
причу из прве руке или да учествује
у самом догађају.
Стваралачки процес Лијешевић
је базирао на истраживању, прику
пљању материјала, интервјуима
и бележењима исповести. Потом је уследио процес формирања
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текста, а режија се заснивала на
вођењу глумаца и веома захтевној
и концентрисаној игри већег броја
ликова на готово потпуно празној
сцени.
Представа Београдског драмског позоришта Трпеле 7 бави се
проблемом насиља над женама.
Текст представе настао је драматуршким обликовањем документарних материјала и аутентичних
прича жена жртава насиља, који
су део истраживања Хелсиншког
одбора за људска права спроведеног у затвору. Жене које се налазе у затвору на издржавању казне,
чије животне приче гледамо у представи, убиле су своје злостављаче.
Аутентичне приче 17 жена, Милена Деполо и Бобан Скерлић су
употребили у представи Трпеле и
створили седам ликова жена које
носе имена по воћу: Дуња, Малина, Неранџа, Грозда, Вишња, Јагода
и Купина. Не склизнувши у патетику, с повременим дистанцирањем
од лика, свака од седам прича конципирана је тако да прати жртву и
њеног злостављача. Снажном психолошком игром, сведеним и стилизованим средствима, нарочито у
приказивању сцена насиља, глумице
ове представе су вредно истражи7 Трпеле, аутори текста: Милена Деполо, Бобан
Скерлић; режисер: Бобан Скерлић, сценограф:
Бобан Скерилћ; костимограф: Татјана Радишић;
композитор: Ана Ђорђевић; лектор: Љиљана
Мркић-Поповић; сценски покрет: Марија
Миленковић; премијера: 13.10.2013. године у
Београдском драмском позоришту у Београду.
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вале, гледале документарне филмове, прошле дуг просец рада, да би
у свој једноставности и глумачкој
експресији што верније дочарале ликове које играју. Седам прича представница најразличитијих
миљеа, профила, карактера, порекла, друштвених улога, образовних и економских статуса уједињују
се у једној тачки − све су трпеле
насиље и убиле су кад више нису
могле да трпе. Представа подстиче
друштвени ангажман и позоришним језиком подстиче подизање
свести о проблему који се дешава свуда око нас. Представа Трпеле
Милене Деполо и Бобана Скерлића
представља позоришни поглед на
овај озбиљан друштвени проблем
и уочава недостатке правосудног и
полицијског система, када је реч о
насиљу у породици. Прихватајући
насиље као доминантан модел
понашања, друштво је изгубило
интересовање за „мале“ трагедије
које остају у приватности породичне заједнице и постало саучесник у насиљу својим неделовањем.
Статистике доносе забрињавајуће
податке док иза оних метафоричних решетки, у виду предрасуда, осуде средине, срамоте, страха,
неразумевања и сопствених заблуда и даље трпи велики број жена.
Узалудни покушаји и немогућност
избављења из зачараног круга доводи до тога да затвор постаје апсурдни простор слободе, предах од

тортуре и њихово уточиште од живота, с друге стране решетака.
Ова представа је прешла границе Београда и играла у готово свим
градовима Србије и земљама насталим распадом Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
(Босна и Херцеговина, Хрватска,
Словенија, Црна Гора) остављајући
публику без даха и освајајући
бројне награде.
Обе представе приказују немоћ
појединца да се избори са системом
који је неупоредиво већи и моћнији
од њега. Чекаоница проблематизује
неолиберални капитализам, пропалу приватизацију и слабе шансе за
младе људе на професионалном нивоу. Појединац је жртва сурових односа у друштву у транзицији које се
креће ка неолибералном капитализму, судионик је лоше вођене политике на пољу економије и привреде,
или пак жртва нефункционисања
правосудног система и полиције,
када је реч о насиљу у породици у
представи Трпеле. Потреба аутора
да драматизује одређену појаву или
стање у друштву које се директно тиче заједнице, изазов су и редитељима
који доприносе стварању сцене документарног позоришта и употребе
вербатим техника.
Експериментишући овом формом, аутори се баве проблемом
трaнзиције и утицајем политике
на животе „обичних“ људи, али и
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проблемима опстанка у савременом
друштву.
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Theatralization of Real Experiences as a Challenge of Modern
(Documentary) Theatre
The modern man lives in a world where an authentic experience of reality is
evading him, which Jean Baudrillard in his book Simulacra and Simulation calls
“the era of reality simulation”. The feeling of being lost in an individual creates a
need to confront experiences of others and thus resorts to various social networks,
forums, and media content which depict “real” life. Documentary theatre offers
an authentic view real people’s problems raises political, economical and personal
questions which relate to the community. The subject of this paper is studying
particularities of verbatim as a form of documentary theatre in the process of
dramaturgical shaping of text. The illustration of theatralization of real experiences
as a challenge of contemporary documentary theatre is provided through plays
Čekaonica by Boris Liješević (Atelje 212, Belgrade, 2010) and Trpele by Boban
Skerlić (Belgrade Drama Theatre, Belgrade, 2013).
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Александар – Саша Грандић

Свевременост Шекспирове комедије у
контексту продукције савременог
позоришта
1. Увод
1.1. О Шекспиру
Када се говори о Шекспиру треба имати на уму чињеницу да је реч
о једном од највећих и најзначајнијх
драматичара не само Енглеске и Велике Британије и енглеског говорног подручја, чија су дела увелико
део светске културне баштине, јер
не постоји ниједно професионално
или иоле озбиљније позориште које
држи до себе, а да није бар једном
у свом трајању поставило један
од његових комада. Изазов који
представља инсценација његових
дела готово да је једнак оном који се

отвара пред покушајима тумачења
тог великог и јединственог сценско-поетско-драмског опуса. Истовремено, и сам живот песника
повод је низу не само биографских
истраживања, већ његова, надасве
занимљива биографија, послужила
је и као окосница за тзв. шекспировско питање, јер су бројни тумачи овог песника и његовог дела
доказивали да није Шекспир аутор
опуса, већ да се иза тог имена скрива неко много ученији и друштвено
далеко боље позициониранији. Али,
ту заблуду разбијају већ уводни подаци о песниковом рођењу.
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Тачан датум песниковог рођења,
упркос многобројним биографским
истраживањима, није ни до данас тачно утврђен, али се поуздано
зна, на основу сачуваних црквених
књига, да је Вилијам Шекспир син
Џона Шекспира и Мери девојачки
Арден, крштен у парохијској цркви
Светог Тројства у Стратфорду на

Еjвону, малој вароши у грофовији
Ворик, 26. априла 1564. године,
а сам чин крштења обавио је помесни парох Џон Бречџирдл (John
Bretchgirdle). У црквену књигу
крштених Вилијам Шексипр је уписан на латинском језику, а о томе
нам сведочи и следећа слика:

Слика1. Извод из књиге крштених у цркви Светог Тројства у Стратфорду
Gulielmus filius Johannes Shakespeare (Вилијам, син Џона Шекспира)

Према књижици упутстава за
овај чин коју је парох дао Шекспировим родитељима, можемо
да закључимо да је датум његовог
рођења 21. април 1564. године, с тим
да је стратфордски парох из 18. века Џозеф Грин као датум песниковог рођења одредио 23. април. Овај
датум без икаквог критичког осврта
преузима и Стивенс у издању целокупних Шекспирових дела из 1773.
године. Међутим, и овај, насумично
одређени, датум песниковог рођења
сведочи о његовом раскошном таленту и значају његових дела за Енглеску, јер је то дан светог Ђорђа,
заштитника Енглеске. На овај начин су дан патрона државе и песников јубилеј рођења могли бити
слављени на исти дан. Ако је време
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песниковог рођења под одређеним
знаком питања, несумњиво је место
његовог рођења. Његови родитељи
су живели у Хенлијевој улици, у
кући која је и данас доступна посетиоцима као што показује и следећа
слика:

Слика 2. Родна кућа Вилијама Шекспира

СВЕВРЕМЕНОСТ ШЕКСПИРОВЕ КОМЕДИЈЕ У

Ову кућу је Шекспиров отац
Џон купио 1556. године, када се и
оженио са Мери Арден, а његов отац Ричард и Мерин отац Томас беху добри пословни партнери, али
се Џон издвојио из добро уходаног породичног посла и посветио
се занатству – израђивао је рукавице од лаке, обојене коже. Осим ове
куће са окућницом, наставио је да
купује имања у Стратфорду и убрзо се исказао и као успешан поседник. Џонов предузимљиви дух
одвео га је и у трговину, те се бавио продајом жита, вуне и дрвене
грађе. Код својих суграђана уживао
је велики углед, те је постао одборник (1565), а доцније и председник стратфордске општине (1568).
Међутим, ни то му није помогло
да добије право на породични грб
и титулу „Џентлмена“, јер је његов
захтев по овом питању одбијен
1570. године.
Његово треће дете од укупно осморо, син Вилијам, већ у првој години живота показао се као веома
издрживља беба, јер је преживео
епидемију куге, која је 1565. године покосила сваког осмог становника града.
Да је скован од „чврстог матери
јала“ Шекспир ће показати и доказати више пута у животу, а нарочито
у четрнаестој години када је морао
да напусти месну Граматичку школу, јер је његов отац запао у велике
финансијске потешкоће, о длаку из-

бегавши потпуни банкрот. О томе
сведоче следећа документа: судска
тужба на име неисплаћеног дуга,
потврда да је ослобођен обавезног
општинског прилога за сиротињу,
купопродајни уговор по коме је
продао већи део имања, те тужба
да не долази редовно у цркву „као
што закони њеног величанства то
прописују“.1
Стратфордски еснаф основан у
13. веку издржавао је Граматичку
школу, која је, у своје време, била
веома цењена, а њени професори,
магистри са Оксфорда, били су тада знатно више и боље плаћени неголи у много познатијим школама
Итона. Овде је Шекспир био у прилици да осим граматике матерњег
језика изучи и латински језик. Са
својим професорима ђаци су читали и преводили дела и текстове:
Сенеке, Теренција, Плаута, Цицерона, Вергилија, Овидија и Хорација.
Дода ли се овоме и чињеница да је
у доба свог редовног школовања
Шекспир био и градоначелников
син, те да је, засигурно добро познавао и историју, јер је Стратфорд
варош која је у то доба имала око
1.500 становника, била је сређен
и уређен трговачки центар, са чистим, поплочаним улицама, са мно1 детаљније о овоме у: Halliwell-Phillipps, James
Orchard (2012.): Outlines Of The Life Of Shakespeare,
Volume 1. Paperback.
Schoenbaum S.( 1993): Shakespeare’s Lives (Oxford
paperbacks) Paperback.
Chambers, E. K. (1966): William Shakespeare: A
Study of Facts and Problems. Vol 2. Hardcover.
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го цвећа у двориштима и вртовима,
а ту су се укрштали путеви за Оксфорд и Лондон, те за Ковентри и
Бирмингем, а у његовој близини су
замкови: Ворик, Кенилворт и Ковентри, у којима су се одиграли веома значајни историјски догађаји,
те да су управо то елементи који ће
знатно доцније да определе песниково стваралаштво.
Осим са историјом и класичним
делима књижевности, философије,
архитектуре и опште уметности,
у Стратфорду се млађахни Шекспир први пут среће и са сценским
уметностима, комадима које изводе путујућа позоришта. Тако је
осмогодишњи Шекспир био у прилици да гледа Лајсестерову дружину
(Leicester’s Men) који у Стратфорд
долазе 1572. године. Доцније био је
у прилици да посматра гостовања
следећих путујућих позоришних
трупа: Ворвикове дружине (Warwick’s
Men, 1574), Дружине лорда Стренџа
(Lord Strange’s Men, 1578), Есексове дружине (Essex’s Men, 1578),
Берклијеве дружине (Berkeley’s Men,
1580. и 1582) и Ворчестерове дружине (Worcester’s Men, 1581). Евидентно је да ће ова гостовања и изведена
дела оставити неизбрисив траг у
песниковој души. Исто тако, Шекспир је путујући са оцем у Лондон,
имао прилику да посматра представе у тзв. позориштима под ведрим небом (open-air theatres) које
је покренуо Џејмс Бербиџ (James
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Burbage) отац глумца и потоњег
члана Шекспирове дружине – Ричарда Бербиџа (Richard Burbage).
Биле су то позоришне куће Театар
(The Theatre) подигнут 1576. године у Шоредичу (Shoreditch) и Завеса
(The Curtain) подигнут 1577. године у Финшбури Филдсу (Finsbury
Fields) такође у Шоредичу.
Од момента када напушта школу (1578), па до података о женидби, о Шекспировом животу и
раду у том периоду постоји до данас непопуњена празнина, јер не
постоје никакви сачувани подаци
о овом периоду, тако да ове четири
године остају као извор низа разноврсних шпекулација о песнику и
његовом животу.
Први сачувани податак је датиран 27. новембра 1582. године
када су Вилијам и његова будућа
супруга Ана затражили дозволу за
венчање. Том приликом је помесни свештеник направио грешку
у исписивању Аниног девојачког
презимена и она је уписана као
Anne Whateley, јер на самом чину венчања, које је обављено сутрадан, 28. новембра 1582. године
под именом младе уписано је: Anne
Hathwey of Shottery, али је, овог пута, грешка направљена у презимену младожење и он је уписан као
William Shagspeare.
Са кћерком једног слободног
сељака, из засеока Шотери надомак
Стратфрода, Аном Хатевеј, Шек-
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спир је стекао не само седам година старију супругу, него је примио и
знатнију своту новаца на име мираза. Из овог брака, након само шест
месеци од његовог склапања, маја
1583. године, рођено је њихово прво
дете – кћи Сузана (Susanna), која је
крштена 26. маја 1583. године. У том
тренутку Шекспир је запослен као
учитељ у приватној школи Католички дом у Ланкаширу.2
Какогод било, из овог брака
1585. године на свет долазе близанци Хамнет и Џудит (Hamnet and
Judith). Нажалост, Хамнет од оца
није наследио отпорност, те ће са
11 година, 1596. године, да оболи,
највероватније, од куге, а 11. августа биће сахрањен у Стратфорду.
Џудит ће да поживи знатно дуже и ступиће у брак са винарским
трговцем Томасом Квинијем, образованим и веома пажљивим човеком. Али, од троје деце из овог
брака ниједно није поживело дуже
од 20 година. Најстарија ћерка Сузана удала се за лекара др Џона Хола, са њим је стекла ћерку Елизабету
2 По овом питању не постоје слагања међу
бројним Шекспировим биографима, јер
поједини наводе како се он већ 1583. године,
дакле непосредно по Сузанином рођењу нашао у
путујућем позоришту: „Краљичина дружба“ која
је у мају 1583. године гостовала у Стратфорду.
Овде би најпримереније било укрстити податке
Мајкла Вуда (Michael Wood) и Џејн Мур (Јане
Мооре). Према подацима доступним аутору
овог текста исправно је мишљење да је Шекспир
у овом периоду запослен као учитељ, а отуда,
вероватно, потиче и песникова доцнија посебна
пажња према овом занимању.

чијом смрћу 1670. године престаје и
лоза Шекспира.
И период од рођења близанаца па до првог помена песникова
боравка у Лондону, 1592. године, остаје обавијен велом таме о
његовом приватном животу. На
основу сачуваних докумената запажамо да је Џон Шекспир одстрањен
из Одбора одборника у Стратфорду
1586. године, а да Вилијам и његови
родитељи учествују у имовинскоправном спору са комшијом Џоном
Ламбертом, 1589. године.
Постоји и једно занимљиво, документима непотврђено, предање
по коме је Вилијам Шекспир био
принуђен да побегне из Стратфорда, јер га је „на зуб узео“ варошки
властелин сер Томас Луси. Разлог
овог сукоба била је оптужба да је
Вилијам криволовио дивљач на
Лусијевом имању, а о томе је Шекспир спевао и подругачицу, тако да је ова „шаљива балада“ више
деловала неголи сама штета међу
зверињем. 3
Шекспиров боравак у Лондону
(1590-1597) биће обележен не само плодним стваралачким радом,
већ и низом догађаја који сведоче о
његовом животу. Шекспирови биографи изражавају низ неслагања о
начину на који је стигао престоницу.
Већ смо навели Роуово мишљење да
3 Ово је забележио први Шекспиров биограф
Николас Роу (Nicholas Rowe) 1709. године у својој
књизи: „Some Acount of the Life &c. of Mr. William
Shakespear“
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је због оптужбе за криволов морао
да побегне из Стратфорда, док други аутори сматрају да у престоницу
долази као коњушар једног од власника позоришта у Лондону4, или да
се тамо обрео као сеоски учитељ у
пратњи свог ученика,5 јер се у тестаменту католичког земљопоседника
Александра Хогтона из Ланкашира
наводи извесни Вилијам Шејкшафт.
Међутим, шта год да су били узроци и поводи Шекспировог доласка у Лондон, он се, на самом
почетку боравка у том граду, 1592.
године, истиче као позоришни стваралац.
Иако прва критика из пера писца
и глумца Роберта Грина, који умире
те 1592. године, није баш повољна,
јер се у памфлету Groatsworth of
Wit налази упозорење академски
школованим писцима и глумцима да се нарочито припазе младих
и нешколованих писаца и глумаца међу којима се нарочито истиче:
„нека скоројевићка Врана улепшана нашим перјем, која својим тигровским срцем заогрнутим кожом
глумца умишља да може да високопарно просипа бланкверс као
најбољи међу вама; и како је он апсолутно свезнајући Јоца Чињеница,
4 Schoenbaum, S (1991). Shakespeare’s Lives. Oxford:
Oxford University Press.
5 Honigmann, E. A. J. (1998). Shakespeare: The Lost
Years. Manchester University Press.
Wells, Stanley (2005). The Oxford Shakespeare:
The Complete Works, 2nd Edition. Oxford: Oxford
University Press.
Wood, Michael (2003). Shakespeare. Basic Books.
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то замишља да је једини Бинотресац
у земљи“.6 Неологизам Shake-scene
јасна је алузија на Шекспирово презиме (Shake-speare, копљотресац), а
надимак Јоца Чињеница (Johannes
Factorum) подругљиви је осврт на
историјски комад Хенри VI који
настаје у периоду 1590-1592., а
премијерно је изведен 1592. године
у Позоришту ружа (Rose Theatre), а
представили су је глумци из Дружине лорда Стрејнџа.
Ове оштре Гринове речи нагнале су издавача овог памфлета Х. Четла да се јавно извини Шекспиру због
свог удела у овом својеврсном нападу, те он у предговору својој књизи
Сан нежног срца наводи следеће:
„То ми је жао, као да је првобитна
грешка моја грешка, јер видео сам
и сам да је његово понашање исто
6 У целости овај навод гласи: “for there is an vpstart
Crow, beautified with our feathers, that with his
Tygers hart wrapt in a Players hyde, supposes he is as
well able to bombast out a blanke verse as the best of
you: and being an absolute Iohannes fac totum, is in
his owne conceit the onely Shake-scene in a countrey.
O that I might intreate your rare wits to be imploied
in more profitable courses: & let those Apes imitate
your past excellence, and neuer more acquaint them
with your admired inuentions. I know the best
husband of you all will neuer proue an Usurer, and
the kindest of them all will neuer seeke you a kind
nurse: yet whilest you may, seeke you better Maisters;
for it is pittie men of such rare wits, should be subiect
to the pleasure of such rude groomes.”In this I might
insert two more, that both haue writ against these
buckram Gentlemen: but let their owne works serue
to witnesse against their owne wickednesse, if they
perseuere to mainteine any more such peasants. For
other new-commers, I leaue them to the mercie of
these painted monsters, who (I doubt not) will driue
the best minded to despise them: for the rest, it skils
not though they make a ieast at them.” From Greene’s
Groats-worth of Wit, 1592, the first mention in print
of Shakespeare as an established London playwright.
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онако љубазно као што је и уметност којом се бави; а осим тога разни угледни људи посведочили су о
његовој исправности у пословању,
што доказује његову честитост, и о
његовој милој љупкости у писању,
што сведочи о његовој уметности.“7
Током боравка у Лондону изнова
се суочава са пошашћу „црне смрти“
којој је као дечак одолео, али која ће
1593. године да затвори сва градска
позоришта. Уједно, то је и година у
којој почиње да пише своје Сонете,
а објављена му је и поема Венера и
Адонис са посветом песниковом мецени Хенрију Врајотеслију (Henry
Wriothesley), трећем лорду од Саутемптона. Великог утицаја на Шекспира имала је и смрт љутог ривала,
али и пријатеља Кристофера Марлоуа
(Christopher Marlowe) од убода у десно око, који је, узгред буди речено,
био човек од великог поверења шефа
7 Chettle, Henry (1592): Kind Heart’s Dream,
(Preface).
About three months since died M. Robert Greene,
leaving many papers in sundry booksellers’ hands,
among other his Groatsworth of Wit, in which a letter
written to divers play-makers is offensively by one
or two of them taken, and because on the dead they
cannot be avenged, they willfully forge in their conceits
a living author [...] With neither of them that take
offence was I acquainted, and with one of them I care
not if I never be. The other, whom at that time I did
not so much spare as since I wish I had, for that, as I
have moderated the heat of living writers and might
have used my own discretion (especially in such a case,
the author being dead), that I did not I am as sorry as
if the original fault had been my fault, because myself
have seen his demeanor no less civil than he excellent
in the quality he professes. Besides, the diver of worship
have reported his uprightness of dealing, which argues
his honesty, and his facetious grace in writing that
approves his art.

обавештајне службе краљице Елизабете, Волшингема (Walsingham).
Упркос тим немилим догађајима,
наредне, 1594. године, праизведени су следећи Шекспирови комади: Тит Андроник, Хенри VI,
(други део), а 28. децембра је праизведена комедија Комедија забуне.
Уз то објавио је и поему Силовање
Лукреције. Међутим, у литератури и о овом не постоји слагање
појединих аутора, јер се Комедија забуне у хронологијама његових дела
датира у период 1589-1594. године,
а као прво оригинално дело наводи
се комад Ненаграђени љубавни труд
који је, такође, сврстава у 1594. годину, а сматра се да тада отпочиње
и рад на својој трагедији Ромео и
Јулија.8
Да је сценска уметност нераскидивим нитима проткала целокупан
песников живот сведочи нам и податак да је из краљевског трезора
15. марта 1595. године исплаћено
глумцима: Вилијаму Кемпу (William
8 Осим већ наведених аутора овде треба
напоменути да због обима грађе дајемо само
скраћене одреднице:
Недић, Боривоје (1966): Целокупна дела Виљема
Шекспира, Култура, Београд (Предговор)
Taylor, Gary (1990): Reinventing Shakespeare: A
Cultural History from the Restoration to the Present.
London: Hogarth Press.
Honan, Park (1998): Shakespeare: A Life. Oxford;
New York: Oxford University Press.
Ribner, Irving (2005): The English History Play in the
Age of Shakespeare. London;New York: Routledge.
Shapiro, James (2005): 1599: A Year in the Life of
William Shakespeare. London: Faber and Faber.
Hinton, Peter (2008): William Shakespeare: an
overview of his life, times,and work. English Theatre
CO.
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Kempe), Вилијаму Шекспиру (William
Shakespeare) и
Ричарду Бурбејџу (Richard
Burbage) 20 фунти за две различите
комедије изведене о Божићу (26. и
28. децембра) у краљевској палати у
Гриничу (Greenwich), а у присуству
саме владарке краљице Елизабете.9
То нам показује и следећа слика:

Слика 3. Фототипја оригиналног документа (Извор: http://archive.is/
mntm#selection-1819.0-1819.966)

На свој начин овај овај податак открива да је Шекспир, заправо, био и веома талентован глумац,
са широким дијапазоном изражаја,
јер наступа са најпознатијим комичарем, који ће доцније да игра у
свим његовим комедијама (Кемп)
и са најугледнијим драмским глумцем (Бербиџ) који ће касније да
игра насловне улоге у Хамлету,
Отелу, Краљу Лиру..., а краљичино
задовољство представљеним је очигледно, јер сума коју опредељује
глумцима уопште није скромна,
већ су то за оно доба знатна сред9 Детаљније о овоме у: Cook and Wilson (1952):
Dramatic Records in the Declared Accounts of the
Treasurer of the Chamber, 1558-1642, vol. 6, Malone
Society Collections (Oxford: The University Press).
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ства. Осим чињенице да је краљица
из личних средстава доплатила разлику од готово седам фунти, чиме
је на посебан начин исказала своје
задовољство одиграним представама, морамо узети у обзир и податак да је краљица Елизабета веома
образована владарка, да је велики
покровитељ уметности, а што се нарочито исказало 1597. године. Тада
је Пемброкова дружина у позоришту Лабуд (Swon) извела комад Томаса Неша Острво паса. Наиме,
овај комад је Државни савет прогласио „веома бунтовним и клеветничког садржаја“, те је наложено
затварање позоришта током лета.
Глумци су похапшени, а Бен Џонсон
је тада провео три месеца у затвору
у Маршалсију. Када се појавила опасност да сва лондонска позоришта
буду затворена и срушена, интервенисала је краљица лично. Дакле, пред
оваквом љубитељком сценске уметности Шекспир је први пут наступао 1594. године и оставио изузезтно
повољан утисак.10 Томе је, можда, допринело и то што је мајка Шекспировог покровитеља лорда Саутемптона
искористила свој утицај, а нарочито
10 Међутим, и око овог податка у литератури
постоје различита мишљења, па се наводи како
је истог датума 28.12. гостовала и Дружина лорда
адмирала (Lord Admiral`s Man), а поставља се и
питање да ли је тада одиграна Комедија забуне,
а упитно је и да ли су Коморникови људи (Lord
Chamberlain`s Man), tj. Шекспир и остали
наступали индивидуално или у дружини. О
свему овоме детаљније у:
Ogburn, Charton (1984): The Mysterious William
Shakespeare, N.Y., Dodd, Mead.
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положај након другог брака, када се
преудала за сер Томаса Хенејџа (Sir
Thomas Heneage) трезорника Коморе. из њене преписке са краљицом
откривају се рачуни намењени и
Дружини лорда Коморника.11 Пред
краљицом ће Шекспир да наступа
још неколико пута, о божићу 1597.
године у палати вајтхол извешће Узалудни љубавни труд, а сматра се да га
је краљица Елизабета I инспирисала да напише Веселе жене виндзорске
(The Merry Wives of Windsor, 1599).
након Елизабетине смрти, 24.
марта 1603. године, за њеног наследника Џејмса I, те исте године у
Хамптон Корту одиграће неколико
различитих представа. У дому лорда Пемброка (1603) и лорда Саутемптона (Лондонска кућа, 1605) играће
за овог владара. Све то омогућило
је његовој глумачкој скупини да се
прозову Краљеви људи. Највећу награду за свој рад Шекспир ће да
добије 14. фебруара 1613. године,
када је на дан светог валентина, односно дан заљубљених, склопљен
брак између Џејмсове ћерке, принцезе Елизабете и изборног кнеза
Палатината Фридриха. Током саме
церемоније венчања изведена је Бура (The tempest) на којој је рад отпочео 1611. године. За ту прилику
дописана је сцена Маскараде на почетку четвртог чина, а током које је
и склопљен брак.
11 детаљније у: Stopes Charmichael, Charlotte
(1922): The Life of Henry, Third Earl of Southampton,
Shakespeare`s Patron, Cambridge, University Press.

Захваљујући стабилним приходима који су потицали из више
извора: одиграних комада, глуме,
сувласништва у позоришту, Шекспир се обрео међу имућнијим
грађанима, а 1596. године успео је
да оствари и очев сан да добију породични грб. иако му је, како смо
већ навели, 11. августа сахрањен син
Хамнет, он добија право на грб са
мотом Non sans droict. његов изглед
показује нам следећа слика:

Слика 4. Породични грб Шекспира (Извор: http://www.nosweatshakespeare.
com)

априла 1597. године писац
постаје власник нове куће коју је за
60₤ купио од вилијама андерхила
(William Underhill).12 Да је заиста
12 овај уговор гласи:
“Inter Willielmum Shakespeare querentem et
Willielmum Underhill, generosum, deforciantem, de
uno mesuagio, duobus horreis, et duobus gardinis cum
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реч о знатној имовини сведочи нам
и следећа слика:

позоришта у том крају, а од 1599. године они су многобројној публици
изводили дела Вилијама Шекспира,
а то ново здање назвали су Глоб (The
Globe).

Слика 5. Нова кућа Шекспира (From
Halliwell-Phillipps, The Life of William
Shakespeare, 1848, pp. 165-166.)

У Лондону послови су дошли у извесну кризу. У априлу 1598. године,
власник позоришта Џајлс Ален (Giles
Allen), запретио је Бербиџу и Шекспиру да ће срушити ово здање ако
не плате вишу кирију. Бербиџ је уз
помоћ рођака и пријатеља у децембру
1598. године или у јануару 1599. године срушио позориште у Шордичу,
те је подигао нову зграду у Бенксајду.
Чемберленови људи или Дружина лорда Коморника, изабрала је погодан терен у Саутварку (Southwark), тако да
је то било најисточније од четири
pertinentiis in Stratford Super Avon unde placitum
conventions summonitum fuit inter eos in eadem
curia. Scilicet quod predictusWillielmusUnderbill
recognovit predicta tenementa cum pertinentiis
esse jus ipsius Willielmi Shakespeare ut illa quse
idem Willielmus habet de dono predicti Willielmi
Underhill et illa remisit et quietumclamavit de se
et hseredibus suis predicto Willielmo Shakespeare
et hseredibus suis imperpetuum; et prseterea idem
Willielmus Underhill concessit pro se et hseredibus
suis quod ipsi warantiz- abunt predicto Willielmo
Shakespeare et hseredibus suis predicta tenementa
cum pertinentiis imperpetuum: et pro hac
recognitione remissione quieta clamantia warantia
fine et concordia idem Willielmus Shakespeare
dedit predicto Willielmo Underhill sexaginta libras
sterlingorum. (Pasch. 39 Eliz.)”

40

Слика 6. Првобитни изглед Глоб театра

За премијерно отварање новог позоришта Шекспир је наменски написао комедију Како вам
драго. Глоб је био најмодерније и
најатрактивније позориште свог
доба. Катберт Бербиџ, син оснивача Чемберленове дружине Џејмса
Бербиџа, пројектовао је ово здање.
Власнички однос био је такав да су
Бербиџ и његов брат Роберт имали 50% акција, а другу половину на
равне части делили су петорица глумаца: Вил Кемп (Will Kempe), Августин Филипс (Augustine Phillips),
Џон Хеминџ (John Heminge), Томас
Поуп (Thomas Pope) и Шекспир. Овде је само потребно напоменути да
је већина прихода Шекспиру дола-
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зила од овог сувласничког тала. Тим
пре што је позориште могло да прими 3.000 гледалаца који су разврставани у различите категорије према
платежној моћи, јер су најјефтиније
карте стајале један пени, а са том
картом могло се отићи у партер, за
два пенија се могло купити седиште
у подножју степеница са обе стране,
или се попети на највишу галерију.
За три пенија могло се приступити
другој и првој галерији где су била
веома удобна седишта и одакле се
збивање на сцени могло несметано
пратити. Осим овог дела позоришта
постојао је и затворени део тзв. соба
за господу, где остала публика није

могла да види оне који су ту смештени, а цена за такву привилегију
износила је 12 пенија, с тим да је
поглед са најскупљих места био и
најлошији. Позориште је 1613. године изгорело за време извођења
Хенрија VIII, обновљено је 1614.
године, а престаје са радом 1642.
године када су пуританске власти забраниле рад свих позоришта у земљи. За потребе изградње
стамбеног објекта срушено је 1644.
године. Обновљено је у периоду
1987–1997. године, а 1997. године
поново почиње са радом што нам
сведоче и следеће слике:

Слике 7. и 8. Данашњи изглед Глоб театра

Почетак новог века донео је
Шекспиру, како смо видели, низ
успеха како на пословном, тако
и на уметничком плану, јер осим
изградње Глоба, куповине нове
куће, добијања породичног грба,
објављено му је прво издање штампаних дела Ричард III, Ричард II и
Ромео и Јулија (1597), написан је и
објављен Млетачки трговац (1598),

а у преломној години на размеђи векова написани су Јулије Цезар, Сан
летње ноћи, Како вам драго и Хенри
IV 2. део (1600). Међутим, ови успеси били су осенчени тешким породичним трагедијама, смрт оца 1601.
године, (Џон је сахрањен 8. септембра), 1607. умире најмлађи брат Едмунд, потом умиру и млађа браћа
Гилберт (1612) и Ричард (1613).
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Захваљујући доброј прођи код
публике комада Ричард II (1601),
Учене жене виндзорске (јануар 1602)
и Богојављенска ноћ (фебруар 1602)
постављених у Глобу, преко пута
Њу Плејса (New Place) купује сеоско имање са кућом за 320₤ 1602. године.

процесије од Вајтхола до Тауера. Процесија је одржана 15. марта 1604. године и том приликом
су Шекспир и његова дружина били одевени као припадници најуже
краљеве послуге – коморници. И на
тај начин је исказана велика част
Краљевој дружини.

Династичка смена узрокована
смрћу краљице Елизабете I Тјудор,
24. марта 1603. године, и долазак
краља Џејмса I Тјудора на Шекспира има утицаја у смислу да га нови
владар прима у потпуности у своје
окриље, јер 19. маја 1603. године
он и званично постаје покровитељ
Шекспирове глумачке дружине која
сад мења име из Дружине лорда Коморника у Краљеву дружину. Али,
према сведочењу сер Роберта Сесила, чувара Тајног печата, краљ се
на ово одлучио тек кад је од својих
поверљивих људи добио извештај
да је Лоуренс Флечер (Lowerence
Fletcher) вођа Флечерове дружине,
који је раније играо за новог суверена у Шкотској, погубљен у Единбургу, јер је увредио тамошњег
суверена. Према Сесилу, Џејмс I
је ово прокоментарисао са благим смешком рекавши: „Уколико је
ово истина и сами бисмо га, стога,
обесили“.13 Пошто је већим делом
те године Лондоном харала куга, то
је краљево крунисање 25. јула прошло без уобичајене тријумфалне

У периоду 1603–1604. године
Шекспир је на стваралачком плану
такође имао успеха, јер штампана
је трагедија Хамлет (1603), а 1604.
године биле су праизведбе комада
Отело, Троил и Кресида и Мера за
меру. Док је 26. децембра 1606. године праизведена трагедија Краљ Лир
са Ричардом Бербиџем у насловној
улози.

13 наведено према: Nungezer, Edwin (1929): A
Dictionary of Actros, p. 1451.
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Иако је куга изнова погодила
Лондон односећи више хиљада живота 1608. године, то није сметало предузимљивом Шекспиру да
са својом дружином откупи Блекфриарс театар, те је и у овом послу остварио свој сувласнички тал.
Овим не само да је ојачао своју улагачку позицију, већ је обезбедио
знатно већи прилив тантијема, поготово што се из сувласништва
у Глобу повукао чувени комичар
Кемп (1600) те је ту прилику искористио да се „повуче из света“.
У својим мемоарима: Кемп игра до
Норича (Kemps morris to Norwiche),
детаљно је описао догодовштине
са тог путовања. У тој години Шекспир објављује Перикла. Томас Торп
је наредне 1609. године, без ауто-
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ровог знања и одобрења штампао
његове сонете.
У 1611. години праизведени су
Магбет, Бура, Симберлин и Зимска
прича, а 5. новембра Зимска прича је
приказана за краља и највише племство.
Године 1613., песник дефинитивно напушта Лондон. Распродаје све
своје уделе у позориштима, продаје и
кућу коју је нетом купио, и враћа се у
Стратфорд где му повремено долазе
пријатељи из престонице. Према забелешшци коју је педесетак година након Шекспирове смрти оставио Џон
Ворд запажамо да су у хладно пролеће
1616. године у Стратфорду боравили његови пријатељи Дрејтон и Бен
Џонсон. Том приликом су поприлично дуго банчили, вероватно славећи
надолазећи песников рођендан, а као
последица тога јавила се краткотрајна
пишчева болест. Од последица тог назеба у уторак 23. априла 1616. године, на свој 52. рођендан преминуо је
Вилијам Шекспир.
Сахрањен је у цркви Свете
Тројице у Стратфорду, а на гробу
су му урезани стихови:
Пријатељу добри,
Христа ради,
не дирај прах који је покопан
овде!
Благословен нека је онај ко поштеди овај камен,
а проклет ко помери моје кости.

Остао је и запис извесног Дуадала који је 1693. године посетио
Стратфрод и том приликом је од
осамдесетогодишњег црквењака
сазнао да је сам песник срочио ове
стихове, а да због страха од клетве
нико није дирао ту плочу, иако су
му и жена и ћерка изразиле жељу да
почивају уз њега.
Испод попрсја које је урађено седам година по Шекспировој смрти
уклесани су стихови на латинском:
Iudicio Pylium, genio Socratem,
arte Maronem:
Terra tegit, populus maeret,
Olympus habet.
(По мудрости Нестор, по
генијалности Сократ, по уметности Вергилије:
Земља покрива, народ тугује,
Олим га има.)

1.2 Проблем ауторства
Средином 19. века, тачније
1857. године када је Делиа Бејкон
(Delia Bacon) објавила своју књигу
Откривање филозофије Шекспирових комада (The Philosophy of
the Plays of Shakspere Unfolded),
постављено је питање да ли је Шекспир заиста аутор својих дела, или
се иза његовог имена крије нека
друга, славна, богата, високородна и веома образована личност.
Повод за овакав став нађен је у
комедији Узалудни љубавни труд, а
како смо видели, једном од првих
Шекспирових комада, када млади
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сељак Главоња и паж шпанског витеза Мољац слушају како се учени
учитељ Холоферн и поп Натанијел
у говору размећу латинским изразима:
„Мољац: Били су на великом банкету језика па су покрали парчиће.
Главоња: О, они се већ дуго хране из те просјачке торбе напуњене
речима. Чудим се да твој господар
није већ тебе прогутао место неке
речи; јер ти сав, од главе до пете,
ниси тако дуг као што је хонорифицабилитудитатибус; тебе је лакше
прогутати него зрна сува грожђа.
(V, 1)“
Управо ова реч хонорифицабилитудитатибус којој се,
евидентно је, сељак Главоња подсмева надриученим господским
главама, а чије значење би у нешто слободнијем преводу гласило:
почаствујушчестветинама, послужила је овој ауторки, али и другим
назови „шекспиролозима“ да „докажу“ да стварни аутор драма није
Шекспир, него филозоф и канцелар
краљице Елизабете Франсис Бекон
(Francis Bacon).
Другу теорију о оспоравању
Шекспировог ауторства изнео
је архивар Џејмс Х. Гринстрит
(James H. Greenstreet) 1891. године када је открио неколико писама у којима је језуитски шпијун
Џорџ Фенер (Georg Fener) извеш-
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тавао надређене да је лорд Дерби14
„био заузет само писањем комедија
намењених јавном извођењу“. 15
Фенерово разочарење да се овај
великодостојник, иначе веран католик, чија је мајка била у најужој
пратњи краљице, поптуно индолентно односи према политици и
замршеним питањима између католика и протестаната, те је потпуно посвећен комедији, навело
је Гринстрита да у лорду Дербију
пронађе стварног аутора комичних карактера код Шекспира. При
чему подвлачи паралелу између
Девет вредности лорда Дербија и
Узалудног љубавног труда. Тако он
у комичном лику педантног слуге Холоферна проналази лик и карактер Дербијевог тутора Ричарда
Лојда (Richard Lloyd).16

„Вилијам Станли заправо Вилијам
Шекспир“.17
Најзначајнију подршку Грин је
добио 1918. године када је признати познавалац Раблеа француски
историчар књижевности Морис
Жил Абел Лефранк (Maurice Jules
Abel Lefranc) прихватио његову
аргументацију и сам наставио
даље истраживање, али, по нашем
мишљењу, без значајнијих резултата.18

Трећа теорија тзв. оксфордска
теорија као аутора наводи Едварда
де Вера (Edward De Vere) 17. лорда од Оксфорда (Edward de Vere,
17th Earl of Oxford). Родоначелник ове теорије је Џон Томас Луни
(John Thomas Looney). Окосницу
ове теорије коју доноси учитељ и
бивши методиста, а потом поборГриново мишљење подрж а о ник и тинесајдски свештеник нове
је амерички писац Роберт Фреј религије засноване на рационализер (Robert Frazer) који сма- стичком хуманизму, представља
тра да је Шекспир био презаузет т умачење да је Шекспир био
комерцијалном страном позориш- недовољно образован, да му стратта, те да није био у могућности да се фордско школовање није могло
до краја посвети писању. Полазећи пружити тако широк дијапазон
од тог да лорд Дерби и Шекспир знања, те да је као личност био потимају исто име, он сматра да је пуно непоетичан. Окосницу за своје
сагледавање Шекспира проналази у
раду британског публицисте Френка Хариса (Frank Harris): „Човек
14 Реч је о Вилијаму Станлију, 6. лорду од Дербија
Шекспир“ (The Man Shakespeare).
(William Stanley, 6th Earl of Derby 1561–1642),
15 Greenstreet, James. «A Hitherto Unknown Noble
Writer of Elizabethan Comedies», The Genealogist,
New Series, 1891, Vol. 7
16 Greenstreet, James, «Testimonies against the
accepted authorship of Shakespear’s Plays», The
Genealogist, Vol.8, p. 141. London 1892.

17 Frazer, Robert (1915): The Silent Shakespeare
Philadelphia, p.210.
18 Детаљније о Лефранковим анализама и
аргументацији у: Lefranc (1919), Sous le Masque
de William Shakespeare, Payot.
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Сматрао је да, ако је неко други аутор Шекспирових дела, да би
настојао да остави неки видљиви
траг, због чега је оспоравао и потпис сачуван на документима. На основу анализе идеје и интересовања
људи средње класе елизабетанског доба дошао је до закључка да
стварни аутор мора да буде припадник више или високе друштвене класе. Такође та је особа морала
да буде и традиционално позитивно опредељења ка стриктној подели
феудалног друштва на класе слугâ
и господара, те због тога није ни
могла да има икаве симпатије према средњој класи, тим пре што су
у Шекспировим делима дати негативни портрети људи из средње
и ниже класе, док су припадници
аристократије приказани у позитивном светлу.19 У том контексту
он сагледава и изражену политичку визију комбиновану са елементима феудализма и савременог
скептицизма. Полазећи од уверења
да ликови у драмама морају да
кореспондирају са ауторовим животом, те је као могуће аутопортрете
аутора издвојио ликове Хамлета и
Бертрама (Све је добро што се добро
сврши)20. Луни је, на бази детаљног
проучавања биографија елизабетанске аристократије, дошао до
закључка да се управо у Бури, делу
19 Looney, J. Thomas (1920): “Shakespeare” Identified
in Edward De Vere, the Seventeenth Earl of Oxford.
New York: Frederick A. Stokes.p 19.
20 оп.цит. стр. 99-101.
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које се сматрало најоригиналнијим
Шекспировим радом, разоткрива „туробни песимизам“ наспрам
„суштинског позитивизма“ исказаног у свим осталим комадима.
Такође, анализом Перикла утврђује
да је реч о делу чији је аутор преминуо и оставио га недовршеним,
а у чему он види подударност са
личношћу лорда Оксфорда.21
Бројност присталица ове теорије
довела је до тога буде формирано и
Оксфордско Шекспирово друштво које за циљ има промоцију ових
идеја наспрам „овештале“ књижевне
и универзитетске заједнице које и
даље промовишу ставове Стратфорда и „квазиелите“. Доласком
Чартлона Огбурна Млађег (Charlton
Ogburn, Jr.) на чело ове асоцијације
1976. године отпочела је интензивна медијска кампања, велики број
судских процеса, а све у циљу што
већег ангажовања лаичке јавности
у погледу оспоравања Шекспира, а
доказивања да је лорд Оксфорд, заправо, творац тог опуса. Евидентно
је да су припадници овог удружења
схватили да њихова снага почива искључиво у публицитету, а не
у квалитетној аргументацији, јер
су непрестано оспоравали стварну академску заједницу. Њихов
највећи успех је то што је 2011. године у продукцији Сони Пикчрса, а
у режији Роланда Емерича (Roland
Emmerich) снимљен филм Анони21 оп. цит. стр. 127.
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мус у коме се непосредно доказује да
је аутор Шекспировог опуса Едвард
де Вер, а филм је емитован са препоруком да се преиспитају досадашње
лекције о Шекспиру, те да се ђаци и
студенти, првенствено у САД науче критичком мишљењу, „да се охрабре да критички размишљају, да
изазове студенте да преиспитају
теорије о ауторству Шекспировог дела и да на основу тога створе
своје властито мишљење“.22 Истовремено, студио не тврди са потпуном сигурношћу да је Едвард де Вер
аутор Шекспирових дела, али је на
становишту да треба кроз школске
дебате развијати то питање и у наредним деценијама.
Данас са сигурношћу не можемо да утврдимо да ли се ово односи и на четврту теорију о могућем
„ауторству“ Шекспировог дела,
али је тек његова аргументација
не само филмска него је достојна
и најбољих дела из домена тзв. литературе теорија завера. Окосницу
ове теорије предстваља један такав
„ауторитет“ као што је Хестер Доуден (Hester Dowden), риплијевски
речено, веровали или не, призивачица духова или медијум. Права је штета што Вилијам Шекспир
више није међу нама, јер ово би,
свакако, послужило као изврсна
грађа за још једно његово „спорно“,
али бесмртно комедиографско де22 Lee, Chris (17 October 2011). “Was Shakespeare
a Fraud?”. The Daily Beast.

ло. Осим овако значајног ауторитета, ова теорија се позива на низ
„историјских посластица“ као што
су тајни бракови краљице Елизабете и њена ванбрачна деца. „Онај
који о Шекспиру зна понајвише“ јер
је „разговарао с њим“ Перси Ален
( Percy Allen) 1934. године у свом
„грандиозном“ делу устврђује како је прави аутор овог опуса нико
други него принц Тјудор ванбрачни син краљице и лорда Оксфорда, а принц је добио по књижевном
псеудониму свог оца.23 Даљи развој
ова теорија дугује родитељима
већ поменутог Огбурна, Дороти и
Чартлону Старијем. Они ће у својој
књизи: „Ова звезда Енглеске“ (This
Star of England) 1952. године, која
није ништа друго до романсирана
биографија Едварда де Вера, 17. лорда од Оксфорда, да устврде како је
Саутемптон син краљице и лорда
Оксфорда. На основу низа цитата из Шекспирових дела они „неспорно“ закључују како је аутор тог
опуса лорд Оксфорд, јер је кроз то
представио целокупни свој живот.24
23 О оваквим „историјским чињеницама“,
„разговорима са духовима владара“ детаљније у:
Percy Allen (1934): Anne Cecil, Elizabeth & Oxford:
A Study of Relations between these three, with the
Duke of Alencon added; based mainly upon internal
evidence, drawn from (Chapman’s?) A Lover’s
Complaint; Lord Oxford’s (and others) A Hundreth
Sundrie Flowers; Spenser’s Faery Queen..., Archer.
24 напустимо ли зачас тзв. научни стил и
заузмемо ли тон и облик казивања Чартлона
можемо да устврдимо како је дух Хамлетовог
оца (а Шекспир га је највише пута одиграо у
„Хамлету“) најпозванији ауторитет да докаже
ко га је написао, а ко одиграо!
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Пета теорија је, такође, у доменима тзв. теорије завере, јер
се овог пута не позива на спиристе, него на специфично учење о
бесмртности. Наиме, у епицентру
ове теорије је схватање да песник
и обавештајац Кристофер Марлоу
(Christopher Marlowe) није преминуо 30. маја 1593. године, од убода
у око који му је зада Инграм Фризер (Ingram Frizer), већ да је лажирао своју смрт и наставио даље да
пише у потпуној илегали. Ову невероватну теорију успоставио је непознати аутор августа 1819. године
објавивши свој текст у Месечној
ревији Литературног журнала (The
Monthly Review, on Literaty Journal).
Насупрот чињеници да спев Адонис и Венера бива објављен само
недељу-две након његове смрти, те
да је у испитивању околности учествовало 16 поротника и посебни
истражитељ, а да је краљичин лични кардиолог испитао тело,25 нашле су поједине „брижне душе“ да
о Марлоу пишу као о махдију, с тим
да је код шиита он скривен до краја
времена, а код марловиста до краја
Шекспировог књижевног опуса.
Што се тиче научног стила о аргументацији
Чартлона детаљније у:
Dorothy and Charlton Ogburn (1952): This Star of
England. New York: Coward-McCann.
25 детаљније о томе у:
Boos, Frederic S.(1940): Christopher Marlowe: A
Critical and Biografical Study, Oxford: Clarendan
Press.
Downie, J.A. (2000): “Marlowe: fact and fiction” In
Downie, J.A., Pamell, J.T., Constructing Christofer
Marlowe, Cambridge: University Press.
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Како написа 1942. године Џон Бакелес (John Bakeless): „Брилијантно
откриће документа везаног за Марлову смрт др Хотсона, покренуло је
много више питања него што је дало одговора“.26 Међутим, с обзиром
на чињеницу да су поједини сведоци дали лажне исказе, јер су били
везани за обевештајну службу или
за полицију, те да је истражитељ
Вилијам Данби (William Danby)
утврдио како је песник, заправо,
убоден у око у самоодбрани, то су
разни теоретичари завере похрлили
да дају своје мишљење како је непознати аутор из 19. века био у праву, те да се Марлоу сакрио од даљих
прогона радећи у илегали.
Одговор на све наведене теорије,
бет обзира на то да су међу онима
који оспоравају Шекспирово ауторство и Марк Твен и Волт Витмен,
био би јединствен закључак да је овде реч о ad hominem сукобу, те да супротна страна од 23. априла 1616.
године није у стању, из објективних
разлога, да понуди адекватне одговоре, а само замишљати можемо како изванредни би они били и каква
би се дела из њих породила! Ипак,
упркос овим теоријама и њеним поборницима, сматрамо да су у праву
сви они шекспиролози који и даље
марљиво и предано раде на даљем
расветљавању улоге и значаја Шек26 Bakeless, John (1942): The Tragical History of
Christopher Marlowe (2 vols.), Cambridge, Mass.:
Harward University Press, p.p. 182.
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спира и његовог дела у данашњем
времену.
1.3 Проблем периодизације
Шекспирових дела
Основни проблем при перио
дизац ији Шекспирових дела
представља мали број изворних
докумената, а узме ли се у обзир
и да прва збирка његових радова,
први фолио27 појавио се 1623. године, седам година по пишчевој
смрти. Објавили су га његови
пријатељи глумци Џон Хеминџ
(John Hemminge) и Хенри Кондел
(Henry Condell) којима у тестаменту оставља 26s..8d да „купе себи
прстен“. Први фолио је посвећен
Вилијаму и Филипу, синовима лорда Пемброка и Мери Сидни Херберт, контесе од Пемброка.
Штампар и издавач првог фолија
био је Вилијам Џагард и његов син
Исак са Ед. Блунтом. Штампање
овог издања био је велики подухват, јер је садржавао 36 комада и
преко 900 страница. Рукопис је морао да буде сачињен тако да стриктно одражава редослед како свих
појединачних страна, тако и свих
драма понаособ. Како у то време
није било ауторских права, то нико
27 овде фолио не означава врсту повеза или
увеза књиге, како многи „шекспиролози“ код нас
мисле, већ је реч о томе да је то издање које је
објављено без ауторове сагласности, без његових
интервенција, најчешће по његовој смрти, а
урађено је на основу свих сачуваних његових
рукописа, већ и на основу сећања слушалаца или
глумаца. У новије доба најпознатији фолио је Де
Сосиров Курс опште лингивстике.

није знао да ли ће књига бити прештампавана. Садржај првог фолија
пријављен је 8. новембра 1623. године, а то је уједно значило да је морао да добије и одобрење од цензуре
која је строго водила рачуна да се не
штампа ништа што би могло да наруши углед било круне било државних институција и послова уопште.
У првом издању штампано је 500
примерака по цени од једне фунте
по примерку. Око 238 копија је сачувано до данас.
Вилијам Шекспир никад није
ау торизаво нити једну своју
публикацију, било написану било штампану. Комади су продавани заједно са правима на извођење
глумачким дружинама непосредно, а плаћано је у готовини. С обзиром на то да у 16. и 17. веку нису
постојале законске одредбе о ауторским правима, писци су настојали
да не штампају своја дела, јер је то
подразумевало да их конкурентске
глумачке дружине или позоришне
куће могу играти без плаћања ма
каквих надокнада. Конкуренција
међу позоришним дружинама и
кућама била је толика да су они чак
слали своје људе код супарника не
би ли се дочепали новог текста и тако га први одиграли. Како и на који
начин обезбедити продукцију био је
у то време веома озбиљан проблем,
а неретко су писци били ти који су
давали потпуни облик изгледу и карактеру глумачке дружине. Како су
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нови комади имали озбиљан утицај
и на укупни профит, то су се чланови дружине трудили да га што
пре поставе на сцену, тако да су и
она ретка штампана драмска дела, заправо, постајала трајно власништво штампара и(ли) издавача,
што је у оно време било потпуно
изједначено. Стога су објављивали
све што би им пало под руку не
водећи рачуна о ауторизацији или
ма чему сличном.
Нажалост, ниједан Шекспиров
рукопис није сачуван. Можда и зато што се папир на коме се писало делио на више целина, како би
се што брже и што више написало.
Такве „копије“ нису биле подесне за
штампање, а на њима су интервенисали сви чланови дружине, сходно одвијању проба. За штампаре је
најважније било то да добију чист,
уредан и прегледан рукопис како
би га тачно одштампали, међутим
са Шекспиром то није био случај,
јер је писао брзо и по потребама
своје дружине, а доцније Глоб театра. Зато се и десило да је у првом
фолију потписан Ралф Крејн (Ralph
Crane) као особа која је допринела
слагању и уређењу рукописа. Први
фолио прештампан је неколико пута: 1632., 1663., 1664 и 1665. године.
Све ово условило је и различите класификације и периодизације
Шекспировог дела у науци о
књижевности. У овом раду ми смо
се служили са три извора, радови50

ма следећих аутора: Едварда Даудена (Edward Dowden), Е.К. Чемберса
(E.K. Chambers) и Питерa Хинтонa
(Peter Hinton).

2. О Шекспировим
комедијама
Према класификацији коју је
понудиo Едвард Дауден, на самом
почетку Шекспировог рада налазе
се историјски комади и комедије. У
свом чувеном хронолошком стаблу
Дауден у прешекспиријанску групу (у додиру са Шекспиром) смешта Тита Андроника (1588-90) и
Хенрија VI (1590-91), а одмах иза тога следе комедије Узалудни љубавни
труд (1590), Комедија забуне (1591),
Два витеза из Вероне (1592-93) и
Сан летње ноћи (1593-94).28
Код Е.К. Чемберса запажамо извесну разлику у периодизацији,
јер он као прву комедију наводи
Комедију забуне (1592-1593), а потом следе Два витеза из Вероне
(1594-1595), Узалудни љубавни труд
(1594-1595), Сан летње ноћи (15951596) и Млетачки трговац (15961597).29
Насупрот овоме је Питер Хитон
који као најстарију Шекспирову
комедију наводи: Укроћену горопад
28 Dowden, Edward(1881): „Shakspere: a critical
study of his mind and art“, New York: Harper &
brothers, p.p. ix
29 Chambers, E. K. (1930): William Shakespeare:
A Study of Facts and Problems. Vol 1. Oxford:
Clarendon, p.p.270-271.
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(1593-94., а штампана је 1623. године). Потом следe Комедија забуне
1594, (1623), Два витеза из Вероне
1594-95 (1623), Узалудни љубавни
труд 1594-95 (1598), Сан летње
ноћи 1595-1596 (1600) и Млетачки
трговац 1596-97 (1600).30
Овакво неслагање у периодиза
цији у великој мери отежава укупно
сагледавање Шекспировог комедиографског рада, јер он не само
да је неоспорног квалитета, него
у великој мери представља и прототип бројних потоњих комедиографских дела, али у сваком случају
није без значаја које дело се налази на почетку опуса, јер оно, заправо, у највећој могућој мери открива
како тон тако и стваралачки поступак у уметничком обликовању опуса. У сваком случају прихватимо
ли Хинтонову периодизацију као
најрелевантнију, онда морамо да
констатујемо како се на почетку комедиографског опуса код Шекспира налази крајње развијен комад,
а што нас на свој начин усмерава
ка томе да констатујемо и одређен
квалитативни пад у односу на то
да Узалудни љубавни труд следује,
а не претходи Укроћеној горопади,
премда и у Укроћеној горопади налазимо елементе који могу да упућују
на рани Шекспиров стил. Евидент30 Hinton, Peter (2008): William Shakespeare: an
overview of his life, times, and work, an NAC English
Theatre company educational publication, The
National Arts Centre English Theatre Programmes
for Student Audiences.p.p.3

но је да је забуну у периодизацији
могла да изазове и чињеница да
се у најстаријем сачуваном изворнику о штампаним и одиграним
Шекспировим делима, књизи Франсиса Мирса (Francis Meres): Palladis
Tamia, са поднасловом: “Wits
Treasury”, из 1598. године, помиње
Укроћена горопад, али не као Шекспирово дело, већ као дело непознатог аутора (у литератури се, можда
и са правом, претпоставља да је реч
о пиратској верзји Шекспировог дела), а које је Шекспиру послужило
као могући литературни предложак. Код Мирса се помиње данас
непозната Шекспирова комедија
Награђени љубавни труд, те се са
правом сматра да је, заправо реч о
Укроћеној горопади.31
Упоредимо ли ове три комедије
које се означавају као протокомедије
у Шекспировом опусу, приметићемо
неке од најважнијих какрактеристика његовог комедиографског рада.
Наиме, његов смех потиче из истинског, дубоког познавања човека, из широкоугаоног посматрања
живота, он се попут таласа прелива преко стена озбиљностим стално се преплићући и укрштајући са
31 Иако се у овом раду служимо преводом
Шекспирових дела који потписују Живојин
Симић и Сима Пандуревић, у овом случају
одступамо само у преводу наслова „Укорћена
злоћа“ и зато користимо, по нашем мишљењу,
лингвистички адекватнији израз „горопад“,
а који је и био у наслову овог комада током
његовог првог извођења у Народном позоришту
у Београду 1874. године, а у преводу Лазе М.
Костића.
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озбиљним и тешким ситуацијама
и темама. Та нит између озбиљне
драме и лаке комедије код Шекспира је толико је снажна да је у стању
да са изузетном лакоћом прелази
границе жанра, да руши овештале
каноне, на чему су му, бројни „канонисти“ и замерали истичући како
његово дело и није баш најуспелије.
Али, то залажење и у најситније поре бића, чепркање по свим елементима живота конституише дело
које је својим смехом увелико изнад свих тих прописа и стриктних
одређења, дело које може попут
Комедије забуне да буде и површно,
забављачко, дело које може попут
Узалудног љубавног труда да буде и извесна моралија, али и дело
које попут Укроћене горопади може да буде и развијена студија карактера. Заједничко за све три
протокомедије је то да у њима долази до комичног неспоразума
између жеље за знањем и стварног
живота, између привида и истине,
између обмане и самообмане и реалног сагледавања ствари. Тако се у
речима Холоферна у делу Узалудни
љубавни труд:
„Дат ми је такав дар, просто-напросто; имам лудо екстравагантан и
неукроћен дух, натучен облицима,
сликама, уобличењима, предмети-

ма, идејама, поимањима, разиграностима, преображењима: све се
то зачиње у желуцу моје меморије,
храни у утроби моје pia mater, а излива кад сазри прилика.“ (IV, II)
• открива тај комични неспоразум између „желуца меморије“ и
„неукроћеног духа“, јер господствени паметњаковићи самообманом о „високом знању“ и
„чистом умовању“ бивају толико удаљени од ставрности и истине, да се заклињу како ће се
одрећи свих љубавних чари зарад
посвећивања мудровању, а што
им баш и неће поћи за руком, те
је то још једно од непресушних
врела чистог Шексипоровог смеха и рафинираног хумора. Већ
смо навели како је управо део реплике из овог комада утицао на
поједине критичаре да ово дело,
али и целокупан Шекспиров рад
припишу Франсису Бејкону.
У Укроћеној горопади ова комична опречност између привида
и стварности још је израженија. У
пролошкој игри у игри, а која корене вуче из пратеатарских форми старе Индије, откривамо ону
градацију Шекспировог хумора који
можемо да искажемо следећом схемом:

Схема 1. Градација Шекспировог хумора
Ситуација
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Иронијски отклон

Сарказам и(ли) Цинизам

Гротеска

СВЕВРЕМЕНОСТ ШЕКСПИРОВЕ КОМЕДИЈЕ У

Полазећи од сит уације, тј.
активне радње као окоснице
пријемчивости комада код публике, Шекспир нас не уводи у збивање
описно, тражећи реторичке украсе, већ непосредно, директно, ми
смо од првог секунда протагонисти у ситуацији, тј. у дејству, тако да Слајева реплика са почетка:
„Удесићу ја тебе, заиста!“ није ништа друго до покретање напетости,
интригирање пажње. Иронијски отклон открива се у дијалогу Слаја и
Крчмарице, да би потом саркастичном сликом пијаног Слаја који лежи у јарку био покренут цинични
коментар Другог Ловца: „..Да није
загрејан пивом, ово би му била хладна постеља за тако тврд сан.“ Гротеску налазимо у тренутку када Лорд
уз помоћ слугу реализује „игру“
претврања иреалног (немогућег) у
реално (могуће) тј. када Слаја доводи кући и у сну преобраћа у лорда који је изгубио памћење. Његово
прихватање новог идентитета окосница је ове гротескне ситуације
коју разрешава долазак глумаца и
одигравање Укроћене горопади.
Наговештена гротеска чија је основа опречности између природног
и извештаченог довешће до потпуне студије карактера у лику Катарине. Под извештаченом, опором,
арогантном и напраситом кором
крије се природна срж која је, заправо, паметна и искрена жена,
потпуно природна, спонтана и ис-

тински проницљива. То је оно што
запажа Петручио и претпоставља
извештачености, лажној смерности,
привидности, оличеној у питомости
Бјанке, њене сестре. Баш као и Шекспиров живот, игра тече од крчме ка
двору, од дна ка врху, а управо у том
односу треба тражити и оквире за
његове слике дате у пуној раскоши
комедиографског умења и у осталим његовим делима овог жанра.
Када је реч о жанровској подели његовог комедиографског опуса, ствар није нимало лака, јер, како
смо већ навели, Шекспир није много марио за класичну, стриктну поделу, него је преплитао жанрове
према потребама уверљивости и непосредности комада, баш као што
у Хамлету брбљивац Полоније када представља глумце наводи: „То
су најбољи глумци на свету, за
трагедију, комедију, историјску игру,
пастирско-шаљиву, историјскопасторалну, трагичко-историјску,
трагично-комично-историјскопасторалну, за драму са јединством
места и драму без јединства. Сенека није за њих одвише озбиљан,
ни Плаут одвећ весео; у строгом
придржавању текста, или у слободном приказу – они су јединствени“.
(II, II)
Управо зато његове су комедије
свеже, вечне, свевремене, и данас
радо извођене на сценама широм
света. Та жанровка разноврсност и
слојевитост, очигледно су определи53
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ли Хинтона да ових 17 дела издвоји
као комедиографски Шекспиров
опус:
Назив дела
Укроћена горопад
Комедија забуне
Два витеза из Вероне
Узалудни љубавни труд
Сан летње ноћи
Млетачки трговац
Много буке ни око шта
Како вам драго
Учене жене виндзорске
Троил и Кресида
Богојављенска ноћ
Све је добро што се добро сврши
Мера за меру
Перикле
Бура
Симберлин
Зимска прича

Оригинални назив
The Taming of the Shrew
The Comedy of Errors
The Two Gentlmen of
Verona
Love’s Labour’s Lost
A Midsummer Night’s
Dream
The Merchant of Venice
Much Ado About Nothing
As You Like It
The Merry Wives of
Windsor
Troilus and Cresida
Twelfth Night
All’s Well That Ends Well
Measure for measure
Pericles, Prince of Tyre
The Tempest
Cymbeline
The Winter`s Tale

Баш као што се жанрови
преплићу у његовим појадиначним
делима, они се, заправо, мешају и
у његовом целокупном опусу, јер
паралелно са трагедијама пише
комедије и(ли) историје, и обратно.
Разлог за то истраживачи Шекспира
покушали су да пронађу како у личном животу (смрт сина 1596. и оца
1601.), тако и у општим историјским
и животним (не)приликама, као
што су осуда лорда Саутемптона у
побуни лорда Есекса (1601) и дина54

Година
праизведбе
1593-94.
1594.
1594-95.

Прво штамапно
издање
1623.
1623.
1623.

1594-95.
1595-96.

1623.
1600.

1596-97.
1598-99.
1599-1600.
1600-01.

1600.
1600.
1623.
1602.

1602.
1602.
1602-03.

1623.
1623.
1623.

1604.
1608-09.
1611.
1611-12.
1611-12.

1623.
1609.
1611.
1623.
1623.

стичка смена (1603). Али, оно што је
много важније он не само да осећа
дух времена, него осећа дух публике, а узмемо ли у обзир чињеницу
да је Глоб театар смештен у средину у којој су проститутке, у којој
се одржавају борбе паса и петлова, у којој су кланице и месаре где
се месо продаје на отвореном, на
пањевима, где су котлокрпе, ужари, кожари и ине занатлије, где су
мењачнице и зеленаши, онда видимо да његову публику сачињавају и
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најнижи и највиши слојеви, истовремено, сједињени само у једном да
у позоришту добију оно што траже, забаву, али и поуку, знање и
сагледавање неких другачијих животних (не)прилика. Зато су сви
његови комади животни, искрени, проткани оним најважнијим
општим осећањем мере и свих
животних сокова, речју укупним
спознањем човека и људскости уопште, а можда су баш зато његова дела трајна и вавек занимљива!
Било да зналачки проналази
црнохуморне оквире као што је
случај у Бури када на самом почетку
Гонцало узвикне: „Сад бих дао четири стотине хиљада ари мора за четрдесет ари пустаре, вресишта, поља
жутиловке, штипалице или ма чега другог. Нека буде воља вишњих!
Али бих више волео да умрем сувом
смрћу.“ (I, I) – било да се поиграва
са сујеверјем као у Сну летње ноћи
или да се подсмева нарцисоидности
Протејевој у Два витеза из Вероне –
Шекспир је у свим тим ситуацијама
онај који даје пуну уверљивост
својим ликовима, њихова људска
страна је потпуна, ниједног тренутка не звуче „књишки“, већ делују из
збивања у потпуном складу с њим.
Та непосредна, сочна, потпуна драматургија која захвата из живота омогућава да се и
најфинија осећања испоље са оним
најважнијим елементом – страшћу.
Са страшћу се код Шекспира во-

ли, са страшћу се једе, са страшћу
се пије, коначно са страшћу се и
умире. Љубавна страст, а не само
захтеви инсценације, јер су у елизабетанском позоришту све, па и
женске, улоге играли мушкарци,
је оно што покреће низ травестија:
Комедија забуне, Сан летње ноћи,
Млетачки трговац... али је страст
за слободом, равноправношћу оно
што мотивише Шајлока да буде немилосрдан пред дуждем у Венецији.
Иако је потка овог комада сурова историјска чињеница да је 1594.
године у Лондону погубљен један
Јеврејин, лекар краљице Елизабете
јер је био умешан у заверу за њено
убиство, што је покренуло антисемитски талас у целој земљи, Шекспир у трећем чину проговара кроз
Шајлока у низу реторских питања:
„Зар Јеврејин нема очи? Зар
Јеврејин нема руке, органе, удове,
чула, наклоности, страсти? Зар се
не храни истим јелима и не рањава
га исто оружје? Зар није подложан истим болестима, и зар га не
исцељују исти лекови? Зар му није
зими хладно, али лети врућина, као
и хришћанину? Ако нас убодете, зар
не крваримо? Ако нас голицате, зар
се не смејемо? Ако нас отрујете, зар
не умиремо? Па ако нас увредите,
зар да се не светимо?“
Само онај који у целости саосећа
са човеком и човечанством може да
уздигне на највиши пиједестал то
најважније осећање – осећање ху55
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маности и свеопштег заједништва
људи као Земљана, а зар није то
кључна Шекспирова порука да смо
Земљани и људи?
Осећање љубави као кључно позитивно осећање, онај је елеменат
који је одредио жанровску припадност и оних дела која данас, можда,
и не бисмо одредили као комедије
у ужем смислу, јер је у елизабетанско доба комедија морала да има
следеће карактеристике: срећан крај
обележен венчањима оних који нису венчани, унутрашње и спољње
сукобе, сукобе младих љубавника
против старијих ликова, мудре слуге, вишеструке заплете и изненадне обрте.
У контексту анализе љубавног
осећања важно је истаћи мотив
љубави на први поглед, то је и
случај са Беатриче и Бенедетом у
Узалудном љубавном труду, јер они
су заљубљени још од првог сусрета, мада то вешто крију, а из те
чињенице проистиче целокупан комични заплет. Њихово порицање
омогућава Педров план и зато је
његова реализација лака и успешна. Са друге стране, Шекспир уме
и да се отворено подсмехне таквом
стању тако да у Сновиђењу приказује
краљицу вила како се омађијана соком неког цвета заљубљује у ткача
ког несташни Пак преображава у
магарца. Такође, разборита и весела
Розалинда у пасторалној комедији
Како вам драго покушава да, преру56

шена у дечака, „излечи од љубавног
лудила“ свог драгог Орланда, те иако га и сама воли, у тој ситуацији се
смеје његовим нежним стиховима
и сентименталном брбљању. Права љубав (Виола) супротстављена је
извештаченој (Војвода и Оливија)
и у Богојављенској ноћи. У Веселим женама виндзорским исмевају
се љубавничке страсти дебелог и
остарелог витеза Фалстафа (неки документи указују да је овај
лик Шекспир развио по упутствима краљице Елизабете како би
исмејали једног од њених саветника), али и тиранија љубоморних
мужева, ригорозних стражара над патријахалним моралом и
сексуалношћу својих жена којима
негирају свако право на чулне животне радости.
Наспрам ових донекле ведрих
тонова комедија писаних до 1600.
године окреће нешто туробнијим
темама, те настају његове три тзв.
мрачне комедије, Троил и Кресида,
Све је добро што се добро сврши и
Мера за меру.
У Троилу и Кресиди саркастично се испољава у пуној мери, блага
иронија ранијих комада устукла је
пред овим пелином исказа и он се
крајње жестоко подругује женској
превртљивој ћуди. У разоткривању
тог привида љубави, у ствари
огољеног представљања страсти
пожуде, он демаскира и лажно
јунаштво. У свету у ком владају
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убиства, подвале, интриге, сплетке, отимачина и издаја, јунаштва
попут Ахилејевог или Ајаксовог
приказује са потпуном горчином и
као бесмислена.
Све је добро што се добро сврши
доноси са великом чашом жучи заливену слику Хелене, кћерке сиромашног лекара, која се огорчено
бори за љубав племића грофа Бертрама. По својим унутрашњим
одликама Бертрам уопште није
достојан ни те борбе ни те љубави,
што позицију Хелене чини још
компликованијом. Позадину овог
љубавног сукоба твори рат у који
Бертам бежи од Хеленине љубави.
Бертрамов пратилац, не баш поштени Парол најбоље исказује каква је природа племићке љубави
када на Краљеву наредбу да искаже каква је стварна природа односа Хелене и Бертама казује како је
Бертрам девојку коју сад назива логорушом и коју одбија да ожени, волео, али онако како отмен господим
и џентлмен воли. „И волео је и није:
био је луд за њом, и обећао јој брак,
и спавао с њом...“
Мера за меру доноси мрачну слику развратне пожуде и фарисејске
борбе против те пошасти, јер се
намесник Анђело, који немилосрдно осуђује један млади пар због
развратности, заправо налази у
позицији да осуђује нешто што и
сам жели и чини. Међутим, своју
снажну пожуду он не испуњава пре

него што прође кроз велики напор
да је превлада.
На крају опуса су тзв. романтичне комедије у којима се враћа
темама својих трагедија, али сад
их претаче у фантастику, у призоре алегорија и снова, ова дела имају
порпилично елемената спектакла,
тако омиљеног у приватним позориштима, те постоје основане претпоставке да су писане и за такву
позорницу. Ова дела обилују ликовима као што је девица Марина (Перикло) која и у јавној кући успева да
сачува своје девичанства, па чак и
да окореле развратнике преобрази у
поштоваоце девствености. Таква је
и Имоген (Симбелин) коју неверни
слуга Јакимо, нека врста Јага, оклевета, али се горко покаје због тога,
те му се то злодело прашта. Ту је и
краљица Хермиона (Зимска бајка)
која се након година избивања, и
након што ју је краљ годинама оплакивао као жртву своје љубоморе,
појављује жива и здрава.
Када је реч о Шекспировим
комедијама, морамо да истакнемо
како су готово устаљена средства
реализације комичког садржаја
игра речима и лик будале. Игра
речима није била толико запажена у само Шекспирово време, јер
је тек половином 18. века (1755)
др Џонсон срочио први речник
енглеског језика, те изузетни обрти, елиптичне фразе, поскочице,
доскочице, слагања речи, низања
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реченица, наспрамне релације у
контексту сложеница, све то остало
је за потоње истраживаче. Данас се
само може констатовати како је енглески језик богатији за преко 3.000
речи које потичу од овог аутора.
Лик будале карактеристичан је и
за предшекспировско доба. На двору краљице Елизабете био је омиљен
Ричард Тарлтон (Richard Tarleton),
грбав, разрок патуљак са широким
и спљоштеним носем. Он је имао
изузетно велики утицај код владарке, да су на двору његове услуге биле веома тражене и цењене. Према
историјским списима из тог времена
види се да је он на краљицу имао веома позитиван утицај, да је успевао
да одагна њену тешку меланхолију,
а да је имао слободу и смелост да јој
предочи свео но што су дворјани
брижљиво скривали. Иако је премино 1588. године, дакле много пре него што је Шекспир отпочео са својим
радом, остао је велики утицај овог
облика представљања, тако да су ликови луда или будала морали да се
нађу и у трагедијама, а Шекспир је
замерао на томе што су они, по правилу, деловали осамостаљено, неретко и потпуно изван збивања у коме
су, али спомен на Тарлтона био је веома јак у елизабетанско доба, а томе
у прилог иде и то да овог лика нема у већини дела након 1603. године.
Крећући се у распону од оштре сатире, па до гротеске и обратно, Шекспиров комедиографски
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опус понудио је галерију интересантних и непоновљих ликова, низ
ситуација и комику у којима и данас можемо да уживамо на исти
начин као и пре неколико векова.
Преплитањем реалистичког и утопистичког, сна и јаве, видљивог и
невисљивог, унутреашњег и вањског
доживљаја и света, то је дело оставило неизбрсив траг у души човечанства. Да, Шекспир је, а време,
као најтежи и најбољи судија, то је
и доказало, остао свевремен, актуелан и занимљив и данас, јер је успео
да на изузетан начин споји и саобрази идеју човека као Земљанина, отуда се радње његових комада одвијају
свуда по свету, а зато се и дан данас
играју на простору Земље, са идејом
човечанства као заједнице Човека
са Човеком, и то је оно у чему треба тражити одговор зашто Шекспир
данас и овде.

3. Шекспир као
продуцент
Већ смо у уводном делу видели
како је текао развој Шекспировог
рада на продукцији, од путујућих
глумачких дружина до сувласничког односа у неколико позоришних
кућа од којих је најзначајнији онај у
Глоб театру. Чињеница да је то било и за данашње прилике поприлично велико позориште јер је примало
3.000 људи доводи нас до још једног
занимљивог податка. Наиме, како
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смо навели у уводу цена карте кретала се у распону од једног пенија до
12 шилинга, зависно од места у позоришту и положаја у друштву, а да
су најскупље карте биле за места са
којих се најслабије видело. Међутим,
иако је могао да прими 3.000 гледалаца, то се односило и на велики број
стојећих места на отвореном простору у партеру, тако да је у пуном
капацитету могао да ради само лети, док је зими програм одржаван у
затвореном унутрашњем дворишту.
Био је изграђен од дрвета, а зидне облоге су биле од мешавине у којој се
налазила и козија длака. Шекспиров
Глоб имао је сламнати кров зашто му
је требала посебна дозвола од градских власти, јер се сматрало да је то
несигуран кров, иако у то време нису
постојали никакви безбедносни или
санитарни прописи.
Представе су саме по себи
представљале значајан догађај и
многи су остављали све своје обавезе како би отишли у позориште. Зато су ту били послуживани и пиће и
храна током извођења, а истовремено у паузама су се склапали уносни
послови. Да би знали шта је на репертоару, грађани су обавештавани
заставама: црна за трагедију, црвена
за комедију и бела за историју или
драму.
У то време позоришта нису била само у служби уметности, него
су била и коцкарнице, али и јавне
куће. Мноштво послова у и око по-

зоришта у великој мери привлачило
је младе људе, тако да је у позориштима увек било живо и пуно гужве. У таквој атомосфери глумци су
били да врше пробе, а писци да на
лицу места мењају текстове, да их
прилагођавају интересима како публике, тако и глумаца.
Шекспир је као аутор примао
око 10% од прихода са благајне, а
додатних 20% долазило је удела у
власништву позоришта, тако да је
примао готово 30% од нето зараде позоришта. Ово нису била мала средства, што смо већ видели из
уводног дела, јер је од ових прихода
купио велику кућу у Стратфорду, а
недалеко од ње и имање са пратећом
кућом и објектима, а поседовао је и
кућу у Лондону.
Како смо већ навели писци су
морали да пишу брзо и лако, али
и квалитетно како би постигли
успех и зарадили новац. Посебно
отежавајућу околност позориштима представљала је „борба медведа“
која се одржавала четвртком, те тог
дана позоришта нису радила. Један
такав податак сачуван је из 1591. године.
У то време није било уобичајено
да се пије вода, јер су реке биле
загађене фекалијама, те је свежа
вода изазивала различите болести,
али пило се пиво, а пила су га и деца
у тзв. дечијим порцијама. Зато и не
треба да нас чуди зашто су пијанци
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и пијанице били омиљени ликови
код публике.
Када упоредимо цене из тог доба видимо да се за 12 пенија колико
је износила најскупља позоришна карта, могао добити оброк уз
тимарење и храњење коња, за тај
новац могле су добити комплетне
вечере или се могло узети 12 хлебова. То значи да су се многи, а таквих је било и највише у позоришту,
који су плаћали један пени за улазницу одрицали хлеба за тај дан.
Невероватну посвећеност Лондонаца позоришту илуструје и податак да је готово трећина укупног
броја становника града редовно
посећивала позоришта, а да су се
најсиромашнији свега одрицали
како би присуствовали предствама.
Све ово терало је и глумце и писце
и продуценте да пруже свој максимум како би задовољиљи те културне потребе грађана.

4. Закључак
Евидентно је да је данас, када
говоримо о актуелној кризи позоришта код нас потребно да се подсетимо елизабетанског доба, па да
поставимо питање шта је то што
разликује ондашњу сиромашну
публику од данашње? Одговор на
ово питање веома је једноставан,
јер у елизабетанској енглеској
најсиромашнији су били спремни
да се одрекну једне порције хлеба
60

како би уживали у стварној уметности, а смештајни капацитети у позоришту били су такви да су они без
зазора тамо могли да буду у својој
скромној одећи, што данас, свакако
није случај. Надаље, ондашњи гледалац имао је могућност да види и
чује најбоље реплике, које су икад
написане, да види најбоље глумце,
а да ли је то данас случај?
Избором квалитетног текста, а
Шекспирово дело то свакако јесте,
врши се и квалитативна селекција
ансамбла у позоришној кући, а колико наших позоришта је данас у
могућности да одигра кљчне Шекспирове комаде?
Да би у модерно доба дошло до
инсценације Шекспира потребно је
неколико предуслова: квалитетан
ансамбл, изразите глумачке индивидуе, добри редитељи, сценографи, костимографи, шминкери... Јер
играти Шекспира сада и овде велики је изаозов.
Свевременост његовог дела посебна је препорука и чврсто
осигурање квалитета предлошка, али шта ако се он измени до
непрепознатљивости, ако се по начелима постмодерне поетике направи галијамарис који само у далеким
траговима подсећа на великог Енглеза?
Свакако да својом свежином и
ведрином Шекспирове комедије
и данас и овде имају своје место и улогу, а што се и потврдило
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успешним продукцијама овог писца на бањалучкој сцени у сезонама
1996/1998. године.
Можда је један од могућих одговора на тренутну кризу и оснивање
приватних позоришта по угледу на
такве куће елизабетанског доба (ово
се односи на приватна позоришта
која су била смештена у кућама),
где би се одабраним репертоаром
и квалитетним глумцима привукла публика, али зар нису такви
покушаји у Београду били осуђени
на пропаст?
Дакле, намеће се јединствен
закључак да је криза позоришта
индукована општим падом мерила вредности, да су тзв. ријалити
садржаји са својом најприземнијом
понудом прогутали и оне трагове
културе који су са муком грађени
у протеклим деценијама. Одсуство
стварног уметничког квалитета у
електронским медијама, а нарочито у телевизијској понуди, довело је до готово потпуног губитка
интересовања за истинске вредности, може ли чешће присуство Шекспира на нашим сценама то стање
бар донекле да поправи?
На кр ају о с т аје нам да
закључимо како култура и уметност нису никаква друштвена
надоградња, како смо погрешно
учени деценијама, нису никакви потрошачи материјалних добара, него су, првенствено, ствараоци новог
мишљења, новог облика деловања

у свету око себе, дакле од њих потичу и из њих проистичу нове
технологије, нови облици рада, нови елементи укупног живота. Они
су ти који омогућавају човеку да постане цивилизован, да савлада примитивизам, да се успне корак више
на лествици укупног напретка.
Дакле, без Шекспира Британија
не би била толико економски јака,
толико технолошки напредна, али
исто тако многи Британци не би били очовечени на начин на који им је
то омогућило његово дело.
Без Шекспира ни савремени човек који себе поима као Земљанина
то не би могао да буде, јер један од
првих који је увео то схватање у човечанство био је овај писац, песник,
глумац, продуцент, земљопоседник
и кућевласник.
Зато Шекспир припада човечанству, једнако како и сваки Човек
припада Шекспиру, јер га је описао
са свим његовим врлинама и манама, осликао као биће од крви и меса које кроз различита времена и
различите просторе од стварних
до имагинарних проговара оним
јединственим језиком, језиком који
се свуда разуме без обзира којим
конкретним обликом се служили.
Тај универзални језик Земљана
и Човека, сазнање да су Земљани
у галаксији Млечни пут, а да је та
галаксија само једна у мору других
она је Бура кроз коју нас проводи
Шекспир, она је Комедија забуне
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у којој нам дочарава какви јесмо
опчињени љубављу, али то је и онај
Хамлет са којим стојимо запитани
пред најстрашнијим дилемама, са
којим пролазимо све поноре живота, па зар то нису довољни разлози
да играњем Шекспира у већем обиму добијемо боље и квалитетније
позориште сада и овде!?
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ИЗБОР ПРОДУКЦИОНОГ ТИМА У АВ ПРОЈЕКТУ
Апстракт: За успешан пројекат потребна је једна водећа личност са
одређеним компетентним профилом. Компетенције у смислу способности
и умећа које мора да поседује, као што су: изузетне особине креативне личности, руководеће и методске компетенције. За тимски рад у продукцији
најподеснији су сарадници који се понашају кооперативно, који су отворени за идеје других, посебно из њихових уметничких сектора и који толеришу и уважавају мишљења чланова продукционог тима. А циљ је свих
да заједничким менаџерским, стваралачким и уметничким радом дођу до
најбољег резултата. Код састављања продукционог радног тима не сме
се ићи на неповољну организацију, а појединачни сарадници морају знати
ко, када и зашто сарађује у тиму.
Кључне ријечи: продукциони тим, профил руководиоца пројекта, профил сарадника на пројекту

1. УВОД
Идеје су уобличене, текст
и редитељ одабрани, улоге
подељене, пројектни налог и
глобално планирање пројекта
успостављени. Продукциони

налог је одобрен, оквирни услови усаглашени – сада се иде на
извођење пројекта!

У овој раној фази формирања
пројектног тима морамо прецизи63
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рати циљеве, како би сваки учесник пројекта јасно знао коју има
функцију управљања и којим треба
да се служи критеријумима успешности. То су, уствари, управљачки
циљеви једног пројекта. Они се увек
дефинишу на почетку пројекта и
спадају у пројектни налог. Пројект
се управља према овим циљевима
и на крају се анализирају резултати циљева, као контролни фактори
за успех. Што су циљеви прецизније
постављени, боље ће моћи да испуне своју функцију управљања и контроле.
Као велика помоћ при формули
сању управљачких циљева могу да
нам послуже следећа питања:

да буду достигнути. Уколико се, на
пример, у некој установи културе жели увести систем пројектног
менаџмента, управљачки циљеви
за увођење истог могли би да гласе:
• потврдити структуру пројекта,
• учинити пројекте упоредивим,
• увести ИТ потпорни поступак,
• обезбедити јединствено вредно
вање,
• омогућити боље коришћење ресурса,
• да буде потпуно документационо јемство.

2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА
ИЗБОР ПРОЈЕКТНОГ
• Циљ: Шта заиста желимо да по- РУКОВОДСТВА
стигнемо у пројекту, које резултате стварамо и са каквим тимом и
којим капацитетом?

• Ресурси: Како можемо да дођемо
до нашег циља? Колико времена и колико радних сати је за то
потребно? Које компетенције и
способности су нам потребне?
Колики су материјални трошкови?
• Термин: До када циљ најраније
мора бити достигнут, односно
мора бити остварен?!
Ова питања појашњавају управо услове оквира пројекта. Предметни циљеви су увек зависни од
циљева трошкова и термина, често
су конкурентски циљеви и тежи се
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Избор пројектног руководиоца одобрава, по правилу, налогодавац. Притом је врло важно да буде
изабрана најбоља личност са правим личним интегритетом, јер се
пред руководство, при извођењу
пројекта, стављају опсежни захтеви и задаци.
Да ли смо као налогодавац
упознати са избором, да ли се показало оправданим да ми према поступку искључивања предњачите?
Искључимо пре свега све оне који
не би требало да учествују, или још
боље, не као руководиоци пројекта.
Пођимо од следећих критеријума:
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• Време: Руковођење пројектом је
један одговоран задатак, који захтева целу особу. Пројекти се не
могу водити успут,
• Свест о одговорности: Одговорност мора да буде у самој личности која ово може и да носи,
• Интересна позиција: Код руково
ђења не би смело никако да дође
до сукоба интереса,
• Подршка: Размислимо, пројектно
руководство требало би да располаже неопходном подршком и
залеђином у линији управљања,


Не


Немогуће 

• Идентификација: Пројектно руководство може дати само добре
резултате ако се идентификује са
задацима. Због тога, оно мора и
стварно да хоће да води пројекат.
ЧИЊЕНИЦА ЈЕ: Није лако
одредити (поставити) руководиоца пројекта. Мање смисла, чини се,
има изабрати га гласањем, будући
да се помешају интересне позиције.

Идентично са налогодавцем
Претпостављени који спорадично помаже
Пребацивати већем броју личности у тиму
Целокупну пројектну групу поставити као управљачку заједницу
Руковођење пројектом предати неком из најниже хијерархијске
лествице.
Табела 1.1. Избор пројектног руководства

2.1. Компетентни профил
руководиоца пројекта
Да би се руководило једним
пројектом, потребна је водећа личност са одређеним компетентним
профилом. Компетенција у смислу
способности и умећа које мора да
поседује, али не само у смислу надлежности које ће јој бити поверене.
Што је неки пројектни руководилац
ближи овом компетентном профилу, то је вероватније да је пројекат
у добрим рукама. Овај профил обухвата три области компетенције:

• руководеће компетенције,
• методске компетенције.
2.2. Профил једног пројектног
руководиоца
Шт а чини једног до бр ог
пројектног руководиоца?
• У погледу његове личности
• У погледу на стил руковођења
• У погледу на његове методске
компетенције
• У погледу на његове стручне
компетенције

• особине личности,
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Ову листу можемо или да употребимо за избор пројектног руководства или за наш следећи
пројекат. Њоме можемо, такође,
да испитамо колико смо и ми сами спремни и подесни за неко
руковођење пројектом.
Неке од есенцијалних вештина
и особина, по Кетрин Келисон, које
продуцент треба да поседује су:
• Посвећеност – ако не верујете у
свој пројекат, не очекујте то ни од
других. Стојите чврсто иза њега.
• Кредибилитет – иако желите да
вас људи поштују, не дозволите
да се ваше потребе нађу на путу
ка извршењу посла.
• Делегирање – ангажујте најбоље
људе које можете наћи и упознај
те се са њиховим радом. Онда их
оставите да раде на миру. Проверите с времена на време да ли је
визија пројекта остала нетакнута.
• Мотивисање – продуценти не
очекују захвалност (и ретко је
добијају), али добро знају када
да похвале друге. Нађите начин
да похвалите тим.
• Етика – вредност етике у
продукцији је више ствар снаге карактера него духовне или
религиозне заповести. Продуцент који постави свој етички
оквир има веће шансе да креира
пројекат који је по контролом,
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стимулативан и свеукупно позитивно искуство.
• Одговорност – ви сте главни
и одговорни сте за тим. То је и
њихов пројекат. Бити у току са
технолошким променама, креативним трендовима и актуелностима у ТВ индустрији је ваш дио
посла.
• Поштење – ваш свет је довољно
јак да на њему можете градити
своју репутацију.
• Објективност – можете слушати
критике не узимајући их лично и
можете чути све стране приче.
• Стрпљење – поштујте чињеницу
да људи раде у различитим ритмовима са различитим радним
стиловима.
• Лични баланс – захтевност посла може „појести“ ваш приватни живот. Са правим приступом
и одлучношћу можете имати и
професионални и приватни живот.
• Моћ воље – много радних сати,
мало сна, дијета или лоша исхрана, пушење, алкохол, дрога и
лоша пријатељства могу проузроковати стрес од којег ћете „изгорети“. Чувајте своју енергију.
• Међуљудски односи – можете стећи и неговати нова
пријатељства са људима који деле
вашу страст према продукцији,
али и остати блиски са својим
најбитнијим људима и највећим
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ослонцима – породицом и
пријатељима.
• Маштарење – нађите времена за
шетњу, менталну паузу и неколико дубоких уздаха. Нађите извор
мира: медитација, сликање, јога,
смех.„Схватио сам да у животу,
ако стремиш само ка најбољем,
обично то и добијеш.“ 1

3. САСТАВЉАЊЕ
ПРОЈЕКТНОГ ТИМА
Један пројектни тим требало би
да буде довољно велик да би могао
да се ослони на велику листу знања
и искустава, али би требало да буде
и довољно мали, како би био способан да ради и потребну измену информација као и све следеће
дискусије држи прегледним.
САВЕТ: Испоставило се, искуства сведоче, да седам чланова граде нарочито ефективне групе. Тим
од 11 чланова већ се распада у подгрупе. Међу пет чланова недостаје
потенцијал у искуству и стручном
знању.

Слика 1.2. Оптималан број чланова
тима

1 Ketrin Kelison, Produkcija u TV i novim
medijima, www.academia.edu/.../.

3.1. Избор сарадника за рад на
пројекту
Код избора пројектних сарадника, у средишту стоје мање
симпатије, а више тактички захтеви:
• Из којих одељења морају бити
добијени сарадници?
• Ко је спреман и у стању да ради
на пројекту?
• Ко поседује специјалистичко
знање?
• Ко би, у сваком случају, требало
да учествује у пројекту?
Размишљајмо о добрим и лошим
странама при избору сарадника
Притисци на избор, којих ће
увек бити, не би требало да буду мерило за избор. Да би се томе
одупрли, требало би да користимо критеријуме као при избору руководства пројекта, критеријуме
стручности, методичности и личне
критеријуме. Који би критеријуми
били важни за ваш пројекат можете да процените на основу следеће
листе (сл. 1.3).
САВЕТ: Пазимо да, у најмању
руку, бар појединачни сарадници располажу знањем и искуством у пројектном менаџменту.
То значајно олакшава рад и зато уз
помоћ критеријума анализирајмо
потенцијалне сараднике у тиму оценама од веома важно до неважно.
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Слика 1.3. Суштинске компетенције сарадника пројекта

Одабир комплементарних надлежних профила
Чланови пројекта, не само да би
требало да буду изврсни у пројекту,
већ и за добар заједнички рад. За то
је важно да се у тим убаце различити карактери. Нарочито, повољно
су се показале креативно-трезвене
68

мешавине. Поједини чланови тима
располажу нарочито израженом
креативношћу, док други трезвено,
на оку, држе реализацију и трошкове. Покушајмо при томе, да промотере циљева интегришемо у
тим: то су они чланови, који увек
испитују планирање и активности
у смислу слагања са циљевима. Ис-
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то важи и за стручне промотере,
који наглашавају стручну страну, и
социјалне промотере, који појачано
носе лично бригу за тим.

њена оригиналност. Често се одмах
износи низ предлога, који су некада необични, понекад помало недостижни, али веома креативни и
убедљиви.
Комуникативни стил

Слика 1.4. Избор сарадника

Мешање различитих личности
и стилова рада
За заједнички рад и за заједничко
тражење решења проблема у конкретним случајевима нарочито је
важно ујединити тим, различитост
међу члановима претворити у креативно стваралаштво, ка једном
стваралачком циљу. Људи на основу личности, начина мишљења и
степена креативности прилазе различито решавању проблема. Могу
се разликовати три основна стила:2
Аналитички стил
Овај тип стила, проблемима
прилази систематично, анализира
чињенице, изводи из њих, строго
логично, најчешће ваљан предлог
решења.
Креативни стил
Овде се нуди обиље идеја, да би
се досегла идеја пројекта, посебно
2 Detaljnije pogledati M. Babić, „Producent kao
lider“, Naučni skup „Doba znanja“, Sremski Karlovci,
2013., str. 6

Проблеми се најбоље решавају
заједнички, то је мото људи који
верују у овај начин решавања проблема. Кроз заједничке дискусије
често се проналазе добри предлози за решења.
Мешавина ових различитих стилова има одлучујућу предност. Кроз
различита мудра поступања, која су
сједињена унутар групе, проналази
се често више и боље алтернативних решења, него што би то било у
случају појединачних личности. Па
ипак, ова многострукост може бити
и сметња када се ради о вредновању
алтернативних решења.
Постављење
До личних компетенција не
долази се на основу процена о
постављењу на посао и у односу на
колеге. У начелу, разликујемо три
различита основна става:
1. индивидуалистичко запошља
вање,
2. конкурсно запошљавање,
3. кооперативно запошљавање.
За тимски рад су, наравно,
најподеснији сарадници који се
понашају кооперативно, који су
отворени за идеје других, толеришу мишљења других и радо раде са
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другима. Циљ је да заједничким радом дођу до доброг резултата. Код
састављања радне групе не сме се
ићи на неповољну организацију,
а појединачни сарадници морају
знати ко и зашто сарађује у ти-

му. Чак и могући ривалитети и
стари конфликти не смеју остати
нерашчишћени, у најмању руку,
требало би на почетку ове тачке да
се разјаснимо са свима запосленима.

Неувиђавне одлуке

Па шта ли овај ради овде?
Велике хијерархијске одлуке 
Морам ли се пазити?
Стари конфликти

Њему ћу ја сада показати.
Резигнација

Ово опет неће успети.
Гласине

Па руководство то неће подржати.
Завист

Зашто је баш тај добио руковођење?
Табела 1.5. „Порођајне муке“ код радних група

Уп р а в о к од с а с т а в љ а њ а
пројектних група, дугорочне лоше
проблеме персоналне одлуке могу
за собом да вуку, па чак и да буду
одлучујуће у смислу успеха и неуспеха, неке намере.
У вашем окружењу припрема се филмски пројекат ЗОРА.
Продукција треба да буде поверена студентима продукције треће и
четврте године. Ви сте предвиђени
да будете вођа пројекта. Софтвер
Име

Функција

1

Ђорђе Радусин Руководилац
пројекта „ЗОРА“

2

Ђорђе
Врањеш

3

Соња
Ђурић

4

Вук
Вуковић
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Заменик руководиоца пројекта
„ЗОРА“
Стручни сарадник
Руководилац сектора
сценографије

би требало да аутоматизује обрачун
зарада, хонорара, путних трошкова и осталих финансијских обавеза
продукције. Само би пет сарадника
у пројектном тиму требало да буде
ангажовано. Десет сарадника сигнализира своју спремност, као што
видимо у следећој листи.
• Кога бирате за пројекат?
• Који носиоци функција вам
недостају на листи?
Старост
22
22
22
22

Искуство
Водио више пројеката. Лично има мало времена, јер
води још неке пројекте
Нови у одељењу, веома ангажован, показује организационе способности
Има пуно искуства, више критички настројена,
спремна за све секторе
Верзирани архитекта и стилиста, склон од ничега да
направи објекат
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5

Горица
Рајић

6

Невен
Бабић

7

Драгана
Ђедовић

8
9
10
11

12

Повереник за
примену софтвера за продукцију
Руководилац
сектора камере

Персонални саветник
продукције
Никола Здјелар Стручни сарадник одељења
„ЗОРА“
Страхиња
Референт
Никић
одељења „ЗОРА“
Коља
Стручни саветСтанивуковић ник за медије
Милош
Бабић

22
22

22
22
22
22

У другој фирми била је координатор за увођење информационих система
Требало би да подучава о
употреби специјалних ефеката у снимању, управо се
укључује у рад екипе
Заступник аутора и сарадника, специјалиста за ауторска права
Ангажован од редитеља
да усаглашава план и
реализацију снимања
Води и стара се о
финансијама
Ради у стручном одељењу
за односе с јавношћу и
медијима

Филмски
58
редитељ, реСаветник на пројекту
жирао и водио
многе пројекте,
професор
Јелена
Студент
20
Волонтер на пројекту
Спасић
менаџмента
продукције
Табела 1.6. Један продукциони тим пројекта „Зора“

Код избора, руководимо се
следећим гледиштима:

3.2. Развој сарадника:
имплементација знања

• стручно знање,

Ово напред је идеално приказано и не одговара увек реалности.
Неки сарадници су на заједничком
нивоу достигнућа у струци, али некима је потребно просечно знање
да достигну остале. Други би требало да се образују у специјалисту,
да би могли да саветују тим у
стручним питањима. Као руководилац пројекта, требало би да ту
индивидуалну потребу за даљим

• мотивација и ангажовање,
• расположиво време,
• укључивање оних који примењују
програм,
• искуства у извођењу пројекта.
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усавршавањем применимо у разговору са сарадницима, и у групи, и да
тражимо примерене квалификационе могућности. Ово не морају увек
да буду семинари. Да ли постоји
потребно знање? Како код осталих чланова тима можемо применити улогу ментора у тренингу на
послу? Ове квалификације се тичу
стручних надлежности. Па ипак, и
у методским и социјалним надлежностима, може постојати потреба
за квалификацијама, јер заправо те
су надлежности и важне за тимски
рад.
3.3. Организовање тимског рада
Сваки пројекат захтева један
оквир. Спољашњи оквир је прописан пројектним налогом. Детаље
заједничког рада у тиму би требало
опширно и систематично објаснити
на почетку пројекта. То је важно и
због тога што код новостворених
група на почетку већином влада
несигурност. Што год се брже регулише и превазиђе ова несигурност,
тим пре се може почети са добрим
тимским радом.
Почетни пројекат
Од нарочитог значаја з а
стварање радног оквира је прва
заједничка седница са пројектним
тимом, која се још зове и стартна
седница и седница прве лопте. При
томе, важе основни принципи и ако
је могуће са свим учесницима (и
онима који су везани за пројекат),
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пронаћи најбољу могућу организациону форму, коју ће сви прихватити и у којој ће сви учествовати.
Најчешћа листа задатака на почетку пројекта:
• подела појединих задатака у
пројекту,
• начин комуникације и информи
сања,
• форме разговора и ритам,
• суштинско извештавање,
• правила међусобног опхођења,
• поступање са грешкама.
На почетку пројекта, регулишемо што је могуће пре и тачније, надлежности и одговорности. Свако у
тиму прецизно мора да зна шта би
требало да уради и шта сме да уради, као и за шта сноси одговорност!

4. ЗАКЉУЧАК
Код састављања пројектног тима требало би водити рачуна да
појединачни сарадници располажу
знањем и искуством о пројектном
менаџмент у. То ће умногоме
олакшати рад и зато уз помоћ
критеријума, које у раду предлажемо, анализирајмо потенцијалне сараднике у тиму.
Колико ће људи да буде у тиму?
Искуства сведоче да седам чланова
нарочито ефективно чине групу.
Од 11 чланова тим се распада у под-
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групе. Међу пет чланова недостаје
потенцијал у искуству и стручном
знању. Код избора, руководимо се
следећим гледиштима:
• стручно знање,
• креативност,
• мотивација и ангажовање,
• расположиво време,
• укључивање оних који примењују
програм,

• искуства у извођењу пројекта.
За заједнички рад и за заједничко
тражење решења проблема, у конкретним случајевима, нарочито је
важно ујединити тим, различитост
међу члановима претворити у креативно стваралаштво, ка једном
стваралачком циљу. Људи, на основу личности, начина мишљења и
степена креативности, прилазе различито решавању проблема.
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SELECTION OF PRODUCTION TEAM IN AV PROJECT
Summary: Successful project requires a leading figure with a specific
competence profile. Competence means abilities and skills that he must possess,
such as the outstanding features of the creative personality, managerial and
methodical competence. The most suitable collaborators for production teamwork
are individuals who act cooperatively, which are open for new ideas, especially of
their artistic sector and who tolerate and respect the opinions of members of the
production team. The goal is to ensure that common management, creative and
artistic work produce the best results. In the preparation process, it is important
not to rush int to the unfavorable organization, so it is essential for individual
contributors to know who, when and why cooperate in a team.
Keywords: project management, production team, the project manager profile,
project collaborators
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ПРОДУКЦИЈА ФЕСТИВАЛА МОНОДРАМА СРПСКЕ

Раде Г. Симовић

ПРОДУКЦИЈА ФЕСТИВАЛА МОНОДРАМА СРПСКЕ
– ФЕСТИВАЛ МАЛИХ СЦЕНА (1995–2015)
Апстракт: Република Српска је током минулог грађанског рата засновала и одржавала два позоришна фестивала: Кочићеву српску сцену (1994–
2006) и Монодраму Српске, од 1995. године до данас. Први фестивал имао
је задатак да окупља и валоризује цјелокупну позоришну продукцију Републике Српске, аматерску и професионалну, док је други био усмјерен на
мале сцене, а циљ једног и другог био је подстицање позоришне продукције
и драмских писаца у РС. Ради се о аутентичним ратним фестивалима о
којима је мало, или готово никако, писано у контексту културне историје
Републике Српске. Први фестивал се не одржава већ десет година, други
и даље „живи“ и отуд наша намјера да у кратким цртама укажемо на
његов историјат, значај и елементарне услове продукцијског дјеловања.
Кључне ријечи: монодрама, мале сцене, позоришна продукција, српски,
свесрпски, међународни и сл.

1
Двадесет првих фестивала Монодрама Српске – Фестивал малих
сцена је прилика да се подсјетимо на

историјат једног од првих позоришних фестивала Републике Српске,
мотиве на којима је настао у ратним
Хаџићима, па потом пресељен, у егзодусу сарајевских Срба насталом
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након Дејтонског мировног споразума у Лукавицу, Општину Источно Ново Сарајево, гдје и данас
и дјелује.
Његови су идејни зачетници
и организатори једна мала група
ентузијаста окупљених око Републичке установе за културно уметничке делатности „Срна-фест“ која
је већ на првом фестивалу проширена на општинске структуре у Хаџићима, њихове културне
дјелатнике и ствараоце, и што је
најважније, саме грађане који су,
свако на свој начин, велики допринос да се овај Фестивал утемељи и
реализује.
Суштинску, политичку, али и
стручну подршку, дао је је тадашњи
потпредсједник Републике Српске
проф. др Никола Кољевић, Влада РС је формално „стала“ уз
манифестацију, али је њена моторна снага била Општина Хаџићи и
„Срна-фест“ који је, поред селекције
учесника фестивала у такмичарском дијелу програма, успио да
доведе представнике Удружења
драмских и филмских умјетника
из Грчке и Србије, пјесникињу
Мирјану Булатовић и народног
умјетника Светлану Стевић, те
на тај начин, поред умјетника из
Српског Сарајева, обезбиједи квалитетне и садржајно различите
пратеће програме. Све се одвијало
у ратном окружењу, атријум Основне школе „Слободан Принцип
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Сељо“ адаптиран је у камерно позориште, завршно вече реализовано је у Културно-спортском центру,
што је јединствен случај у историји
савременог позоришта.
Значај Фестивала монодраме у
то вријеме био је несагледив у Републици Српској а његови „одјеци“
мотивисали су готово све општине у Српском Сарајеву кад је култура у питању, до те мјере да је
Општина Вогошћа, у сарадњи са
Градом Српско Сарајево, иницирала реконструкцију свог Културног
центра у Сарајевско српско позориште и са том одлуком одмах приступила намјенској реконструкцији
објекта. Сарајевско српско позориште у Вогошћи је отворено, па одмах затворено, ноћ након што су
објављени резултати дејтонских
преговора, на крсну славу Свети
Арханђел Гаврило. За разлику од
Фестивала монодраме (седам дана) ово позориште трајало је „само један дан“ а изведена је само
једна представа, Семе Народног
позоришта Републике Српске које
је братски помагало цијелу акцију
и о „свом руху и круху“ успјело
да допутује и изведе прву српску
представу у Вогошћи захваљујући,
прије свих, несебичном залагању
тадашње директорке позоришта
Љиљане Лабовић. Нажалост, егзодус Монодраме Српске подстакао је
и егзодус Сарајевског српског позоришта које није пронашло адекват-
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не услове на новој локацији, тако да
и даље постоји само као „магловита“ пројекција непостојеће културне политике Републике Српске.
„Срна-фест“ је након одржаног
Фестивала послао извјештај Влади Републике Српске који је, у мору погубљених докумена сачуван
пуким случајем у приватној архиви овог аутора, те га у цјелости доносимо.
Републичка установа за културно-уметничке делатности „Срна
Фест“, Извјештај о раду за 1995.
годину, Пале, 15. фебруар 1996.
(Упућен Влади Републике Српске,
на Сретење, крсну славу ‘’Срна Феста’’.)
„ 1. ФЕСТИВАЛ ‘МОНОДРАМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – ХАЏИЋИ
95.’ – Ово је пионирски подухват,
једна од значајнијих културних
манифестација која је одржана од
9. до 15. фебруара 1995. године, на
првој линији фронта – уз подршку,
чуђење и дивљење наших и светских
медија. На фестивалу се такмичило
шест представа (оригинални драмски текстови домаћих аутора) у
изврсној интерпретацији професионалних глумаца РС и уз подршку
и до сада незабележен интерес публике. Ближа историја светског
театра не познаје податак да је
завршно вече једног позоришног фестивала пратило 3000 посетилаца, а то се десило у Хаџићима 15.
фебруара (ратне) 1995. године. Ово

је податак којим би се поносиле све
нације света и подржале све владе –
осим наше! СРНА ФЕСТ је доживео
и то да на дан отварања фестивала у готово ненормалним условима –
на 300 метара од непријатеља, пред
препуном двораном и гостима из
Грчке и СР Југославије кад потпреседник Државе, професор Кољевић,
бираним речима велича тренутак
– добије депешу у којој пише: ‘Министарство финансија одбија захтев за суфинансирање фестивала уз
образложење......’. Све представе су
снимљене и архивиране као трајно
сведочанство о културном стваралаштву у ратном времену а сачуван
је и фото-албум Фестивала, билтени и пропагандни материјал. О броју
и квалитету представа, раду Округлог стола критике, фестивалским
наградама и мишљењу анкетиране публике подробније у фестивалском билтену (ДОКУМЕНТА бр.
3) који достављамо као прилог
ИЗВЈЕШТАЈА. Првонаграђене монодраме Фестивала ‘МОНОДРАМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ’ репризиране
су током целе године у многим градовима Републике Српске и у свим
срединама су топло прихваћене и
награђиване дуготрајним аплаузима. Наводимо имена градова и датуме гостовања првонаграђених
монодрамских представа СРНА ФЕСТА: 12. 1. Грбавица; 5. 2. Бијељина;
6. 2. Бања Лука; 9. 2. Хаџићи; 11. 2.
Илиџа; 14. 2. Раковица; 30. 2. Ре79
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креативни центар – Кулаши; 1. 3.
Прњавор; 2. 3. Шибовска; 2. 3. Градишка; 3. 3. Горњи Смртићи; 3. 3.
Дервента; 4. 3. Мркоњић Град; 5. 3.
Србобран; 6. 3. Приједор; 7. 3. Нови;
11. 3. Вишеград; 12. 3. Рогатица; 24.
3. Пале; (...)
2. ФОРМИРАЊЕ САРАЈЕВСКОГ
СРПСКОГ ПОЗОРИШТА – Поред
наведених манифестација СРНА
ФЕСТ је у прошлој години иницирао формирање и отварање
САРАЈЕВСКОГ СРПСКОГ ПОЗОРИШТА. Имали смо ту срећу да доживимо велику политичку подршку
Скупштине града Српско Сарајево
и материјалну помоћ Општине
Вогошћа (која је у кратком периоду
од шест месеци трпећи муслиманске офанзиве и нато бомбардовања
бивши Дом културе претворила у
ПОЗОРИШТЕ са светским стандардима и нормативима) и несрећу
да исто позориште ‘отворимо и затворимо’ истог дана, фамозног дана Д – када су и званично потврђене
дејтонске одлуке. По други пут смо
у Сарајеву остали без зграде позоришта, али и даље постоји здраво језгро, драгоценог искуства, које
је уз мало више разумевања и добре
воље спремно – ‘од нуле’ тамо где
нам се каже – градити и организовати културни кутак за народ са
ових простора.“
Тадашња Влада Републике
Српске, у низу приоритета који
су је објективно притискали то80

ком егзодуса сарајевских Срба у
фебруару 2006. године, није послала одговор гдје „градити и организовати културни кутак за
народ са ових простора“, али се зато Град Српско Сарајево побринуо
за Матичну библиотеку са Илиџе
и Фестивал Монодрама Српске из
Хаџића, и све је пресељено у Лукавицу, у некадашњи Војнички клуб,
као будући нуклеус културног живота Српског Сарајева. У њему је
Фестивал монодраме наставио да
живи, а са њим паралелно и идеја
о реконструкцији зграде Војничког
клуба Лукавица у Сарајевско српско
позориште, прву професионалну и
до краја опремљену институцију тог
типа у Источном Новом Сарајеву.
Нажалост, каснија неразумна одлука високог представника о смјени
тадашњих политичких функционера у Српском Сарајеву утицала је да
и ова идеја није доведена до краја,
покривена је само зграда и отворена камерна сцена, док Велика сцена
и обнова Сарајевског српског позоришта чекају повољније прилике. Ратна идеја из Хаџића, а потом
Вогошће, ни након двије деценије
није реализована у цјелости.
Ако се чекало, и чека, на крајњу
адаптацију Позоришта у Српском
Сарајеву, са Фестивалом монодраме није се развлачило, већ је у
октобру 1996. године формиран
Организациони одбор у Лукавици, Град Српско Сарајево преузео
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је улогу генералног покровитеља,
Источно Ново Сарајево домаћина,
а Матична библиотека и њен директор Божидар Зиројевић, у неусловним капацитетима Војничког
клуба, улогу техничког организатора. „Срна-фест“ је и даље био
извршни организатор, театролог Раде Симовић, директор и
селектор фестивала, уз несебичну помоћ „хаџићких побједника“
Љуба Божовића и Драгана Елчића.
Књижевна и пропратна логистика и даље није мањкала од Ранка Поповића, Бранка Брђанина,
Давора Миличевића, Витомира
Митрића, Недељка Бабића, Милована Пандуревића, Неђа Шиповца,
Алексе Шекаре, Михаила Бабића,
Сима Бозала, Славке Поповић, Зоре Зиројевић и других интелектуалаца Српског Сарајева. Ослонац
цијеле приче, у политичком и организационом смислу, у свијести да је
овај фестивал идентитетски ослонац будућег Града, био је, ван сваке
сумње, Мирко Шаровић.
Други фестивал је одржан од
23. до 25. новембра, такмичило
се шест монодрама и еминентних
глумаца: Небојша Зубовић, Жељко
Мијановић, Зорица Мирковић, Драган Елчић, Гордана Милиновић,
Михајило Миша Јанкетић, а посебан догађај био је, по угледу на
Хаџиће, гостовање умјетника из
Русије са прослављеним глумцем и
редитељом Николајем Бурљајевим

на челу, потом емитовање документарног филма Драгана Елчића
Молитва и низ других садржаја.
Поновио се „феномен“ препуне
сале из Хаџића и поред хладног
времена, опстао је, дакле, духовни ехо првог фестивала, с тим што
селекција такмичарског програма
није могла „опстати“ на домаћем
драмском тексту Републике Српске
и већ је расправљано о његовом
преименовању на „свесрпски“. То је,
у то вријеме, за ионако скромне услове: финансије, дворана, смјештај
– дјеловало преамбициозно и на
граници „немогуће мисије“.
Исти организациони одбор, генерални покровитељ, технички и
извршни организатори, реализовали су у истом саставу и наредне
фестивале, 1977. и 1998. године, а
идеја о СВЕСРПСКОМ ФЕСТИВАЛУ ЈЕДНОГ ГЛУМЦА у трећој години, и СВЕСРПСКОГ ФЕСТИВАЛА
МОНОДРАМРАМЕ у четвртој, постала је и званични меморандум ове
манифестације. Публике и даље није
мањкало, а већ су почеле озбиљне
припреме за проширење Војничког
клуба и његову реконструкцију у
зграду Позоришта.
Током 1988. године „Срнафест“ прелази у Бањалуку, што
је организацију Монодраме Републике Српске са сједиштем у
Источном Новом Сарајеву оснажило у идеји даљег опстанка и
несумњивих амбиција да прерасте
81
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у један од водећих позоришних фестивала на нивоу ентитета и БиХ.
Коначно је, од стране Владе, Фестивал и званично „укњижен“ (значи трајно суфинансиран) у Списак
манифестација од републичког интереса, али је та чињеница додатно наметнула и нове/старе дилеме о
његовом програмском проширењу.
У том размишљању селектор Раде Симовић водио се чињеницом
да је све мање оригиналних монодрама на свесрпском простору, да је
конкуренција „сличних“ фестивала
у Земуну и Никшићу увелико „одмакла“ у односу на Српско Сарајево
– тако да се чекајући изградњу новог позоришта, у 1999. години,
вратио изворној концепцији из
Хаџића, односно, Фестивалу монодраме Републике Српске. (Она је,
суштински, мотивисала драмске
писце из Републике Српске, мада
је њен књижевни „резултат“ увијек
неизвјестан).
У 2000. години, након пет година сталне неизвјесности, организовано је ревијално представљање
свих до тада награђених монодрама: Љубо Божовић, Миленко Павлов, Гордана Милиновић, Бошко
Ђурђевић и Небојша Кундачина. Селектор је сматрао да треба
„подвући црту“ и надаље одлучно
наставити са дограђеним концептом фестивала, по цијену да просторна и техничка инфраструктура
остане иста. Из тих разлога орга82

низован је и округли сто под називом Монодрама Српске, шта и куда
даље?, на коме су поред позоришних стручњака из Београда, Ужица, Бање Луке и Српског Сарајева
учествовали и водећи политичари
Града и Републике Српске. (Љубо
Божовић, Славко Милановић, Миодраг Маго Милановић, Гордана Милиновић, Лука Кецман, Раде
Симовић, Славко Тошовић, Мирко
Шаровић и др.)
Дискусија Мирка Шаровића,
тадашњег потпредсједника Републике Српске, може да послужи
као резиме тадашњих цјелокупних
настојања и зато је у цјелости наводимо: „Ако је до ‘98. овај фестивал био врхунац неких наших
могућности, посљедњих година расте осјећај да смо у критичном тренутку и да Фестивал Монодрама
Српске треба да овдје произведе неку сцену, макар камерну, јер сада не
можемо више... Ја јесам за такав
искорак, јер ово мјесто мора имати сталну позоришну сцену. Имамо добру публику, критичну масу
стручњака, а Матична библиотека пружа могућност доградње. Мислим да је интерес цијеле РС да има
неколико културних жаришта“.1
Тиме је у 2000. години стављена
тачка на Фестивал монодраме – фестивал једног глумца, па био он Републике Српске или свесрпски, а
1 Видјети: „За културу је потребно више од
ентузијазма“, текст Драгомира Симовића, Глас
Српске, 29. новембар 2000. године
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даље је, једноставно речено, „морала“ отпочети реализација новог концепта јер је то, прије свих,
очекивала стручна јавност и фестивалска публика. У том духу
„Срна-фест“ је конципирао, а селектор у сарадњи са Одбором фестивала и Матичном библиотеком
реализовао проширени фестивал
под називом ФЕСТИВАЛ МАЛИХ
СЦЕНА – МОНОДРАМА СРПСКЕ
у 2001., 2002. и 2003. години и поред чињенице да реконструкција
постојеће сцене у професионалну није ишла замишљеном динамиком. У наведеним годинама,
уз стално прилагођавање сценским не/условима, такмичиле
су се камерне представе Народног позоришта Републике Српске,
Удружења драмских умјетника
Српске, Академије умјетности из
Бање Луке, Позоришта Приједор,
Крушевачког позоришта, Народног позоришта Ужице, Народног
позоришта Београд, Народног позоришта „Љубиша Јовановић“ Шабац,
Српског народног позоришта Нови
Сад, те монодраме Александра Саше Терзића, Љиљане Лашић, Љуба
Божовића, Слободана Томовића,
Гордане Милиновић и Миленка
Павлова.
У 2004. години Фестивал није
одржан, коначно су отпочели и
у кратком времену финализовани грађевински радови у вези са
реконструкцијом зграде, изграђена

је камерна сцена и побољшани
услови за даље одржавање ове
манифестације. Упоредо, требало
је размишљати и о новом директору и селектору Фестивала, након готово десетогодишњег рада и
дјеловања Рада Симовића. Договорен је најбољи могући тандем, Љубо
Божовић, први побједник Фестивала и професор глуме на Музичкој
академији у Српском Сарајеву прихватио се улоге селектора, док је
књижевник и дугогодишњи хроничар ове манифестације, Недељко
Зеленовић, истовремено именован
за директора ЈУ Културни центар
Источно Ново Сарајево и директора Фестивала. Један и други су
сматрали да је „комбинација монодраме и малих сцена“ најбоље
могуће рјешење и у новим условима, те да у тим оквирима треба да се
развија и убудуће.

2
Десети, јубиларни фестивал, организовао је Културни центар Источно Ново Сарајево, а „погонско
гориво“ цијеле приче био је Љубо
Божовић. Његова селекција имала је
дубоког смисла јер је отварање нове
сцене повјерио Народном позоришту Републике Српске са представом
Петар Кочић, подсјећајући тако
цјелокупну јавност на њихов братски потез и отварање Сарајевског
српског позоришта у Вогошћи
83
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1995. године; потом је отворио нову сарадњу са ФА-ВИ Театром и
Славија театром из Београда, обновио традиционално добре односе са Народним позориштем Ужице
и Удружењем драмских умјетника
Српске и Србије. Све је резултовало низом домаћих драмских текстова и драматизација значајних
књижевних биографија и литерарних остварења (Петар Кочић,
Милован Данојлић, Велимир
Милошевић), као и успјешним глумачким креацијама Горана Јокића,
Душка Мазалице, Маје Колунџије,
Жељка Стјепановића, Милана
Калинића, Ивана Јефтовића, Татјане
Бокан, Ивана Бекјарева и других.
Није заборављен ни дугогодишњии
директор и селектор фестивала Раде Симовић, коме је додијељена
Повеља Фестивала.
Једанаести Фестивал Монодрама Српске – Фестивал малих сцена
обиљежио је двоструки напор новог селектора, да у духу јубиларног,
селекционише и овај Фестивал,
те да у организацији домаћина
манифестације реализује и прву
професионалну представу. Избор је
пао на текст Милоша Радовића Чорба од канаринца, режија повјерена
Ненаду Гвозденовићу, док су улоге одиграли Снежана Марковић
и Љубо Божовић. Сан о властитој
позоришној продукцији и властитој
професионалној представи, ношен
још из ратних Хаџића и Вогошће
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коначно је остварен. Ако не у пуном, институционалном капацитету, онда у програмском свакако.
Пројекат је један од кључних момената у историји Фестивала, јер је
спој манифестационог и сопственостваралачког, а то је стајна тачка
цјелогупних напора и стремљења
цијеле једне генерације организатора културног и позоришног живота у Српском Сарајеву. Овај сегмент
програмске оријентације настављен
је касније са монодрамама Недељка
Зеленовића: Слушај овамо у режији
Луке Кецмана и Све своје носим са
собом, у режији и извођењу Синише Максимовића, али је очигледно
да Културни центар Источно Ново Сарајево више није имао снаге
за сложеније позоришне пројекте.
Те године фестивал је успоставио
програмску сарадњу са федералним
Сарајевом, Камерни театар ‘55 извео је на високом професионалном
нивоу Енигматске варијације Ериха
Емануела Шмита. Остало је остало
у оквирима већ достигнуте фестивалске продукције, са успјешним
помјерањем на продукцију „мањих“
позоришних средина које такође
трагају за сопственим позоришним изразом, попут представе Лина од камена тврђа у продукцији
Културно-просветног центра Петровац на Млави.
Знајући за све проблеме овог фестивала, а оне су од самих почетака
финансијске, организационе и тех-
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ничке природе, мишљења смо да је,
у протеклих десет година учињен
велики програмски искорак, раван
културном подвигу првих фестивалских година. То је до краја тачно
ако уважимо чињеницу да се број
такмичарских позоришта вишеструко увећавао, селектор је поред
провјерених позоришних пријатеља
из првих десет година, селекционисао и успио да ангажује и низ
нових продуцентских кућа. У овлашном прегледу видимо да се ради о Културно-просветном центру
Петровац на Млави, Босанском народном позоришту Зеница, Атељеу
212, Дјечијем позоришту Републике Српске, Никшићком позоришту, Балкан новом покрету Београд,
Центру за културу и образовање
Лакташи, Народном позоришту
Тузла, Народном позоришту Сомбор, Удружењу драмских уметника Војводине, Градском позоришту
„Јазавац“ Бања Лука, Народном позоришту Сарајево, Мостарском
театару младих, Установи културе „Вук Караџић“ Београд, Град
театру Градишка, Агенцији „Помпаду“ Београд, Студентском позоришту Бања Лука, Позоришту на
Теразијама, Народно позоришту
Лесковац, Херцегновском позоришту Црна Гора, Дјечијем казалишту „Арталија“, Звездара театру
Београд, Факултету драмских
умјетности Мостар, Дрина филму
Београд – Балкан филму Козарска

Дубица, Књажевско-српском театру Крагујевац, Театару „Кабаре“
Тузла.
И за веће фестивале ово је импозантан списак, посебно ако уважимо чињеницу да је у посљедних
десет година на Фестивалу монодраме – Фестивалу малих сцена
селекционисано више камерних
представа него монодрама. Нормално, камерне односно „мале представе“, изискују сложенију
организацију, веће финансије,
свакодневни, из сата у сат, рад на
њиховом прилагођавању матичној
сцени фестивала и зато треба одати посебно признање техничким
организаторима у Културном центру Источно Ново Сарајево, које је
координисао сада већ, нажалост,
покојни Михаило Бабић.
Важно је напоменути да нови селектор, Љубо Божовић, више
није „робовао“ било ком облику
„профилисаног фестивала“ попут
искључивог играња домаћег драмског текста, националних омеђења,
жанровског или позоришног „рукописа“. Њега је, као искусног глумца,
једино и искључиво водио интерес добре представе. Наш је утисак
да му је питање да ли договорена селекција може да се прилагоди
техничким и просторним условима Културног центра Источно Ново
Сарајево било сложеније од самог
чина селекције. Вјерујемо да се на
тој раскрсници „пекао“ цијелих де85
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сет година и одрекао многих добрих
представа зарад техничких неуслова. Многи ће „критичари“ рећи да
се тиме одрицао и изворног националног концепта, стимулисања нових драмских писаца из Републике
Српске и слично, што није тачно,
идентитет Српског Сарајева, поред
осталог, управо се успостављао, и
успоставља, кроз културни плурализам и спремност на сарадњу
а тог, на овом фестивалу, није
недостајало.
Ако се присјетимо пет наредних
фестивала (2007–2012) видјећемо
да је српска драма заступљена готово по „вертикали“ – од Јована
Стерије Поповића и Бранислава
Нушића, преко Гордана Михића,
Небојше Ромчевића и Стевана
Копривице, до Исидоре Бјелице,
Мирослава Павићевића, Душана Микље, Милоша Жутића, Милоша Јаковљевића и Милоша
Радовића; а драматизације Бранка
Ћопића (Радмиле Смиљанић и Тома Курузовића), Борислава Пекића
и Људмиле Петрушенко (Бранка
Брђанинина) и Мирослава Јосића
Вишњића (Мирјане Вукојчић) само су додатни доказ већ наведених
промишљања овог селектора. То
што су на фестивалима извођени и
свјетски савремени класици попут
Мартина Мекдона, Мери Џоунса,
Франца Ксавера Креца, Антонија
Амура, Едварда Олбија, Луца Хибнера, Луке Ђакомоција и Ариела
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Дорфмана даља су потврда да је
Фестивал на добром путу и да је
„овјерен“ великим именима свјетске
драмске баштине.
Режије представа и глумачке
креације кретале су се од класично постављених представа (Живео
живот Тола Манојловић, Џепови
пуни камења, Ко се боји Вирџиније
Вулф, Необична пошиљка, Ђетићи
у парламенту, Женидба и удадба
и сл.), редитељско-глумачких експеримената (Грета ‘89, Кишна
соната, Стаза дивљачи, Ради ми
свашта, Карамазови...), до потпуне сублимације позоришног језика
израженог у представи Фолклорна
магија Дјечијег позоришта Републике Српске.
Од 2012. године устоличио се
назив Међународни фестивал малих сцена – Монодрама Српске (МЕФЕММ) и он је формално-правно
тачан. (Директор Културног центра
Источно Ново Сарајево Недељко
Зеленовић подсјетио је, те године, публику да је фестивал почео
1995. године под називом „Фестивал једног глумца“, а да од ове године у свом називу и званично има
префикс међународни). Суштински
гледано, Фестивал је и даље остао у
границама бивше Југославије, у истом језичком простору, и великим
дијелом наслоњен на продукциони троугао Босна и Херцеговина,
Србија и Црна Гора. Отуда и наше трајно увјерење да је ово, прије
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свих, фестивал монодраме и фестивал малих сцена. Сваки додатни маркентиг компликује његову
особеност и програмску суштину.
Вјерујемо и из разлога што је управо Фестивал, у коме је додат префикс „међународни“, у потпуности
обиљежила представа Бунар, младе бањалучке списатељице Радмиле
Смиљанић, у продукцији Установе
за културу „Вук Караџић“ из Београда.
Пунољетство фестивала имало је, како и приличи, највећу
продукцију – пет камерних представа и четири монодраме. Протекло је у знаку појаве Марија Ћулума,
младог драмског писца из Бањалуке
и његове представе Жиранти, те
појаве нових позоришта, Народног
позоришта Лесковац и Херцегновског позоришта из Црне Горе. Управо је херцегновска представа План Б
„покупила“ све награде: за најбољу
представу у цјелини, као и награде
за најбољу мушку и женску улогу.
Важно је напоменути да је
овај фестивал са централама у
Хаџићима и Источном Српском
Сарајеву, потом Источном Новом
Сарајеву, у оквирима својих организационих могућности, често репризирао фестивалске представе и
у другим општинама града Српско
Сарајево. Већ на првом фестивалу
глумци Светлана Поповић и Бошко
Марић гостовали су са својим представама у Касиндолу и Лукавици, а

потом су кад год се указала прилика, фестивалске представе извођене
и на Грбавици, Палама, Сокоцу, Рогатици, Источној Илиџи и Трнову.

3
У 2014. и 2015. години мјесто
директора Фестивала и директора Културног центра Источно Ново Сарајево преузима
Младен Јанковић, професор музике из Српског Сарајева. Овај
млади стручњак, културолог по
вокацији, унио је додатну енергију у
организацију манифестације, што је
посебно уочено на посљедњем фестивалу. Поред многих потеза, организовао је изложбу фотографија са
првог фестивала монодраме, а вратио је у „игру“ и Драгана Елчића,
професора филмске режије и равноправног дјелиоца прве награде са Љубом Божовићем на првом
фестивалу у Хаџићима. Елчић је
на посљедњем фестивалу био члан
жирија, као и водитељ филмске
школе за студенте театрологије.
Наведеном богаству позоришног
израза, у посљедњих 20 извођења,
допринијели су и бројни гости
и извођачи, изложбе реномираних умјетника, гостовања афирмисаних књижевника, филмских
умјетника, управника, продуцената и сл. Обиљежила су га четири
директора, два селектора и десетине чланова стручних жирија то87
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ком његове историје. Уз сав ризик
да се огријешимо и заборавимо
поједине стручњаке, навешћемо
оне који су посебно меморисани у
фестивалској историји: Томислав
Шиповац, Витомир Митрић, Мирко Стјепановић, Ранко Поповић,
Зоран Костић, Жељко Грујић, Милован Пандуревић, Недељко Бабић,
Неђо Шиповац, Мирољуб Јоковић,
Ранко Гучевац, Горан Максимовић,
Лука Кецман, Миланка Бабић,
Јованка Стојчиновић Николић, Миодраг Брезо, Жељко Пржуљ, Предраг Митровић, Љиљана Ђурић,
Батрић Жарковић, Вук Крњевић,
Раде Вучићевић.
Исти ризик преузимамо и кад
су у питању многе личности из политичког и културног живота, које
су својим присуством, поздравном
ријечју и самим чином отварања
и затварања многих фестиваласки вечери, и те како допринијели
континуираном живот у ове
манифестације. У том присјећању
не могу бити заборављене улоге
Ратка Радића, Витомира Бандуке,
Максима Станишића, Рајка Копривице, Мирка Шаровића, Славка
Тошовића, Бошка Лемеза, Игњата
Елчића, Милана Ковачевића,
Бошка Шиљеговића, Радомира
Кезуновића, Предрага Ковача, Мирослава Лучића, Стојана Шљуке,
Сава Ковача, Винка Радовановића,
Ненада Самарџије, Велибора
Остојића, Добринке Максимовић,
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Недељка Раш уле, Живојина
Ерића, Николе Поплашена, Митра
Новаковића, Бошка Стојаковића,
Љубише Ћосића и других. Момчило Крајишник и амбасадор Србије,
његова екселенција Станимир
Вукићевић били су и остали стални пријатељи Фестивала.
Све ово, као и многе манифестације у Републици
Српској, отишло би у трајни заборав да Фестивал није имао трајну
подршку новинара из свих медија
Републике Српске. Попут Споменке Ђурђевић, Татјане Бандуке, Вере Батурин, Сретена Пржуља, Бора
Антића, Драгомира Симовића,
Недељка Зеленовића, Бранкице Милошевић, Жељке Домазет и
других, док су збирни коментари
Неде Симић, репортаже Сњежана
Лаловића и водитељска улога Дејана
Керлете, посебни „улог“ у његовој
афирмацији. Прве фотографије урадио је Рајко Пушић, снимке Мишо
Ђурђевић, а на документарни филм
Драгана Елчића о двадесет првих
година још се чека.

Закључак
Фестивал Монодрама Српске
– Фестивал малих сцена једини је
аутентични позоришни фестивал
Републике Српске који је основан
у рату и одржао се до данас. Преживио је борбена дејства, егзодус,
реконструкцију зграде Војничког
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клуба, четири директора, два селектора, на десетине чланова стручних
жирија и успио да окупи и изведе
у такмичарској конкуренцији фестивала 66 монодрама и 61 камерну представу. Публика се мјери на

хиљаде а сам податак, да поновимо,
да је завршној вечери на првом фестивалу, у ратним Хаџићима, присуствовало преко 3.000 посјетилаца
представља јединствен случај у
историји српских позоришта.

Извори:
Архив ЈУ Културни центар Источно Ново Сарајево
Архив дневног листа „Глас Српске“ Бања Лука
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ПРАИЗВЕДБЕ НА РЕПЕРТОАРУ, ИЗАЗОВИ И ИСКУШЕЊА ПРОДУКЦИЈЕ

Др Бранко Брђанин

ПРАИЗВЕДБЕ НА РЕПЕРТОАРУ, ИЗАЗОВИ И
ИСКУШЕЊА ПРОДУКЦИЈЕ
Aпстракт: Одговарајући – барем дијелом и ма колико посредно – на
средишње питање из назива-теме нашег Научног скупа, рад, у својој
уводној етапи, доноси кратак историјски преглед размишљања о судбини и
„задацима“ (тачније: будућности) театра: од 1901. и првог Српског закона
о позоришту, преко „трасирања“ мјеста и улоге позоришне умјетности у
вријеме оснивања Народног позоришта у Бањој Луци, првог бана Врбаске
бановине Светислава Тисе Милосављевића (1930), до (циљно-програмски)
сличних одређења у вријеме када је Позориште у Бањој Луци дјеловало у
оквиру усташког система Независне државе Хрватске (1941) те – коначно – захтјева које је пред театарску умјетност стављало комунистичкореволуционарно уређење, након Другог свјетског рата (1944/45). Слиједе и
– данашњи – лапидарни „одговори“ на постављено питање: позориште и
данас има – свакако – будућност, али му је нужно одредити умјетнички
релевантан „курс“ и смјер развоја, али и репертоарске оријентације. А та
ће се извјесна будућност – и поред свих могућих „меандрирања“ – посигурно најчвршће утврдити кроз свјесно и истрајно заснивање репертоара
на ПРАИЗВЕДБАМА, том истинском изазову (какво је свако трагање за
новим и дотад „невиђеним“), али и несумњивом искушењу кроз које наша
позоришта крмане са мање или више досљедности или успјеха. Коначно,
представљање комада два драмска аутора, једнога чији је комад НП РС у
Бањој Луци успјешно „праизвело“ (Богдана Шпањевића) и другога, авангардисте кога нисмо препознали и чије драме нисмо играли (Бранка Чучка); да
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би све била додатна разрада и доказ наших претходних увјерења како су
праизведбе на репертоару вриједносно жаришна али и потенцијално клиска мјеста савремене театарске продукције.
Кључне ријечи: Позориште, програмска политика, будућност театра, продукција, конциповање репертоара, праизведбе, Богдан Шпањевић,
Бранко Чучак
На самом почетку подсјетимо
на древну анегдоту: „У позоришту одувијек недостају двије ствари
– новац за техничку опрему (костими, сијалице, нове столице и
сл.) и храброст за нове подухвате,
умјетнички нове и ризичне, изазове и искушења продукције.“
У члану 1, првог српског Закона о позоришту, донесеног на самом
почетку XX вијека (1901) лапидарно је, пак, наведено: „Српском позоришту поглавито је задатак: да
негује позоришну уметност, да потпомаже и подстиче српску драмску
књижевност, да брижљиво чува и
одржава чистоту српског језика, и
да својим радом послужи српској
народној мисли“ (Истицања наша). Дакле, свијест о неопходности
узајамне везе позоришта и (нове) драме (потпомаже и подстиче!), вршњак је и првог покушаја
да се ова-театарска област „нормира“. „Народно позориште, уопште
узев, једна је од најважнијих установа за васпитање народа и омладине, оно је управо пионир културе,
уметности и народне мисли (...) та
просветна улога нашег позоришта не мора бити од штете по његов
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највиши смер, по уметност, па стога
с правом очекујемо да се наше позориште увек одржава на потребној
висини и да поред осталог што боље
васпитава књижевно-уметнички
укус публике... Ето, са таквим погледима ми смо радили на стварању
овог позоришта“, говорио је 18. октобра 1930. године (само четрдесет и седам дана од потписивања
оснивачког акта!), у намјенски
адаптираној згради „Соколског дома“, некадашње „Палате Рудовића“,
први бан Врбаске бановине Светислав Тиса Милосављевић (в.
Милосављевић 1996: 71–73), на
свечаности отварања првог позоришта не само у Бањој Луци него
и у цијелој регији, са више од милион житеља (док у БиХ – у исто
вријеме – постоји једино још и професионално народно позориште у
Сарајеву).
Занимљиво је да се и у вријеме
фашистичке и усташке окупације
(1941–45) могу чути слични ставови, само са другачијим националним предзнаком:
„Тај нови дух, усташки дух,
дух јасних начела и задатака, дух
неизмјерне вјере у самог себе и ду-
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боке свијести о одговорности пред
народом, а нада све дух пуног ауторитета, уз фанатично поуздање у
гениј свога Поглавника, ушао је 22.
травња 1941. и под кров Хрватског
народног казалишта (...) Тај рад ће
бити у томе, да се у Хрв. Држ. Каз.
уведе чисти усташки дух, дух слободе и правде, те да се проведе чиста хрватска и етичка оријентација
и обзиром на особље и обзиром
на репертоар (...) створити чисто
хрватски и етички умјетнички организам, који ће по своме карактеру бити стваралац колективне душе,
јер је то најбитнија ознака казалишне умјетности, ознака, која је прецизно разликује од свих осталих
умјетничких израза.“ (Теуфел 1941:
269)
А ништа мање занимљиво је
и да новоустановљена партизанска власт захтијева слично, кад је у
питању дефинисање позвања и „задатака“ позоришта:
„Иако, осиромашена ратом,
држава не може одмах да дâ пуну
материјалну подршку позоришту, држава бди над њим као његов
заштитник… Извојевана народна
држава, у којој сам народ има власт,
омогућила је пуну слободу уметничког и културног стварања. Разуме се да пуна слобода значи и пуну
обавезу. (...) добивши могућност да
приказује истину, позориште је не
само слободно да истину приказује
него и дужно да то чини. (...) Данас

је код нас ствар поносна бити човек. Тај понос... позориште треба
да изрази кроз убедљиво обликоване слике стварног живота, кроз
убедљиво интерпретиране личности... Задатак није лак… али задатак је леп и он ће бити извршен.”
(Поповић 1974: 26)
Наравно, овај кратки „историј
ски преглед“ трасирања смјера
развоја и будућности позоришта,
завршимо још римско-античком
мудрошћу: „Cuius panem edo, eius
carmine cuneo.“ (Чији хљеб једем,
његову пјесму пјевам.)
Одговарајући на тему нашег
скупа, имајући у виду – као шлагворт – и историјско подсјећање,
постављамо питање шта се данас
чини на овом плану, који су и какви
– али, и да ли их уопште и има – „задаци“ нашег Позоришта, у смутним
и преломним временима, након нових и најновијих ратова и при почетку трећег миленијума? Као да
се стари „задаци“ заборављају,
а нови се не постављају (иако
постоје, ваљда, и кад се још нису
„објавили“), па позориште само од
себе мора тражити пут, при чему је
нужна посљедица и „врлудање“ на
тој рачвастој стази искушења и изазова.
Четири су темељна стуба сваког Националног позоришта, од
када такве институције и постоје
(од Комеди франсез, па њемачки
Хамбуршки „експеримент“, по93
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том успјех у Манхајму), у свијету
и код нас: страна и домаћа класика, и домаћи и страни нови текстпраизведба; јер – древна и тачна
максима вели: Нема драме без позоришта, али нема ни позоришта
без драме! Дакле, на самом почетку
ваља рећи како смо тврдо увјерени
да – куд год да оно иде – наше позориште има будућности само ако се
ослони (као на барем један од четири темељна стуба) на домаћи драмски текст и праизведбе уопште.
Наравно, говоримо и помало „из
цеховске перспективе“, првенствено као драмски писац, али и као
онај који 22 године једе опори позоришни хљеб (као драматург који је
и седам година био умјетнички директор Куће; али и годинама раније,
позоришни критичар, уредник програма за културу те водећи драматург Радио Сарајева, са више од
тридесет изведених драмских текстова, што на сцени, што на радију
или ТВ-филмској продукцији);
хљеб дакле, који зна бити и сладак
– наравно – а за нас најслађи при
постављању неке ПРАИЗВЕДБЕ
домаћег драмског текста, истинског
изазова и искушења ПРОДУКЦИЈЕ
савременог театра. Лично искуство
професора Универзитета, а и аутора мале Монографије (поводом 70
сезона), уз три студије о историјату
Народног позоришта у Бањој Луци
пак даје додатну „потврду“ нашим
увјерењима о томе како је питање
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ПРАИЗВЕДБИ кључно (или, барем, једно од кључних) питања при
дефинисању будућности нашег позоришта. У том смислу већ двије године узастопно своме Позоришту
предајемо план репертоара заснованог искључиво на домаћим ПРАИЗВЕДБАМА.
Дакле, говорећи „на задату тему“ каква је будућност позоришта; продукција савременог
театра, наведеној теми приступамо двојако: и као драмски писац и
као један од „креатора репертоара“
у нашој Кући. Ипак, са оба стајна
мјеста, одговор је скоро идентичан:
будућност позоришта је извјесна
(иако звучи „оптимистички“, није то
оптимизам без покрића); будућност
је извјесна и када се причини да је
театар мртав – на инфузији или
обамро – живио театар! Комади Богдана Шпањевића, Ердманов Мандат, драмска прича о Бану
Милосављевићу, Балон од камена Радмиле Смиљанић или комадпобједник Конкурса наше Куће
Кандило у розаријуму Тихомира
Стевановића (режија и адаптација:
Г. Дамјанац); Мој брат Небојше
Брадића (по Меши Селимовићу),
драматизација Омерпаше Латаса
Небојше Дугалића, скорашњи Жиранти Марија Ћулума, па све до
најновије Истина (не) боли Јелене
Којовић Тепић (изворно: Код вечите славине)... то су живе потврде
таквог виталног и виталистичког
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приступа позоришту код нас, и данас и овдје. Јер, и у дводеценијском
претходном периоду (чак и у рату) играли смо праизведбе: Семе
Мирољуба Недовића, а и свјетски
репертоар је донио домаће-локалне
„праизведбе“ (барем кад је о нашим
просторима ријеч): наша поставка
Аристофанове Лизистрате била је
својеврсна праизведба (таквим су је
учинили сасвим нов превод Гордана
Маричића, уз сценске и текстуалне
обраде Кокана Младеновића, десетерац рецимо); док су Загонетне
варијације Ерика Емануела Шмита,
Смрт и девојка Ариела Дорфмана,
Кољадина Бајка о мртвој царевој
кћери играни премијерно за
цијелу БиХ, скоро истовремено са
свјетским праизведбама.
Искористићемо прилику да нешто више кажемо и о два драмска покушаја везана за репертоар
НП РС, један који се остварио (Б.
Шпањевић, 2001, Наказе – игран
под насловом А јутра више нема)
и нереализован комад Бранка Чучка, истинског театарског хазардера,
заточеника АВАНГАРДИЗМА, чак
и онда када је по сваку цијену (па
и по цијену да текст никада не буде
постављен на сцену).

*
А „о чему се ради“ у нашој представи А јутра више нема? Умјесто
препричавања садржаја, наведимо

неколико редова из ондашње штампе: „Свака пета особа млађа од 15
година пати од неког менталног
поремећаја. Око 400 милиона људи
на планети болује од психичких или
неуролошких поремећаја.
У 2000. години сваких 40 секунди десило се једно самоубиство. Чак
180 милиона људи на свету користи
психоактивне супстанце. Процене
говоре да је 140 милиона људи зависно од алкохола, а још 400 милиона њих неумерено ужива у пићу.“1
Поред ових података могли бисмо
„пројурити“ (онако како и иначе,
олако, прођемо поред катаклизматичних упозорења), да им не
слиједи и ово: „Многи од ових људи
болују у тишини. Још већи број њих
пати у самоћи. Изван патњи и одсуства заштите су границе стида, срамоте, изолације и, чешће него што
желимо да знамо, смрти!“2
Напријед наведени редови
показују да онога о чему пише Богдан Шпањевић има (и да га је било)
и прије него што се ОНО-конкретно (што је тема драме!) догодило. Било га је и има га и другдје,
на другим упоредницима и дуж
полутара земаљског шара, у овом
али и у бившим временима. Ништа на свијету није баш тако ново (ни страшно!), да му не слиједи
и нешто новије (и страшније!).
1 Политика, Београд, 29. априла 2001, стр.
9 (Преношење текста Свјетске здравствене
организације поводом „свјетског дана здравља“!).
2 Исто.
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Људске патње и несрећа су сапутнице свијета од његовог настанка
и човјековог пада у гријех. Увијек
исти, и онда кад носе друга (нама
познатија) лица и имена. Богдан
Шпањевић пише о НАМА, његови
јунаци (антијунаци!) имају наша
имена, судбине и говоре нашим
језиком. Ово је драма о (најгорим)
нама, али и драма из нас, писана са
искреном жељом да будемо бољи од
онога какви смо знали бити и бивали.
Јасно је, дакле, да није Народно
позориште РС једино било у прилици да се сретне са текстом Богдана Шпањевића, али је прво које је
ову драму поставило на сцени. (Колико је нама познато, прије нашег,
два српска позоришта су стављала
овај комад на свој оквирни репертоар, а једно је и почињало са пробама, иако их није довело до краја!)
Овом представом наше Позориште се уписало у ред оних српских
театара који имају храбрости да
се са својом свакодневицом и
стварношћу погледају „у очи“: након три године преиспитивања савремене српске драмске продукције
(Чудо у Шаргану, Тебанска куга) и временски блиске литерарне баштине (Командант Сајлер,
Љубинко и Десанка, Лица аналфабета), дошли смо и до ПРАИЗВЕДБЕ савременог драмског текста, и
до ПРЕИСПИТИВАЊА и свога
времена и самих себе. Без метафо96

ра, алегорија и езоповског језика,
проговорили смо на свој начин о
свом времену. На то нас, уосталом,
обавезују достигнути умјетнички
нивои нашег Позоришта, блиска
прошлост коју смо преживјели са
нашом публиком, али и умјетничко
„племство“ које обавезује на храброст и трагање, нови израз и свој
став о свему ономе што чини живот
који и ми живимо. Јер, увјерени смо
да само савремени драмски текст (у
првом реду домаћи, ама и свјетски,
наравно) – ма колико представљао
изазов и искушење – јесте главна и
носећа-темељна греда испод дасака
које живот значе.
И „драмски“ Бранко Чучак, био
је рођени авангардиста – а понекад и пођеђе до анархизма – уосталом као што је и у (највише) поезији
био запажени иноватор и превратничар, али и (најприје) у новинском
„објављивању“ свога ауторског
рада и властите самобитностисамосвојности. Укупно књижевно
дјеловање Бранка Чучка, па и
његови драмски текстови (у БиХ,
све до сада, нисмо имали раснијег
„авангардисту“ од њега; нити ћемо,
икада!), надовезују се на шездесетосмашко „уличарење“ и свјетске
покрете; субверзивне естетике, која
ни до данас није протумачена ни валоризована.
Авангардизам, дакле – почесто
по сваку цијену, па и на властиту
штету, свакако – основна је одлика
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(укупног, а и драмског) књижевног
приступа нашег аутора; неприкосновени авангардизам, до анархизма чак: као помало аутистички
загледан у дно самога себе, Бранко
исписује и своје „драмске фарсе“
желећи да мијења свијет и ствара
историју. (Препознаћемо у Чучковим „бравурама“ и нешто од Артоовог увјерења како су велика дјела
мртва те да све треба стварати изнова; што – наравно – у свјетским
координатама одавно није никаква новина, али – не заборавимо
– ТО се на нашим духовним просторима „објавило“ у стегама Титово-брозовског апарата, на ободима
свјетске слободарске генерације: Где
је данас лево, упитати ко сме, једног
Јакобинца из шездесет осме!)

*
Ваља овдје застати и горко уздахнути: нема и не може бити авангарде у (духовним) провинцијама,
поготово ако је „медијум“ за
испољавање везан за бројну, заинтересовану и образовану публику;
као што је то случај са драмскопозоришном умјетношћу, која је
– уз то, свакако – и скупа, будући
да претпоставља велики број
„истомишљеника“ укључених у
реализацију, а и знатна материјална
средства за остварење „пројекта“. (А
Чучак је – власторучно – свједочио
како живи немајући ни у лијевој, ни

у десној.) Ипак, написати и објавити
је било лакше: три су Бранкове драме објављене у часописима, а прва
„завршила“ и у антологији младе б-х
драме (будући, претходно, и изведена на сцени); а и радио-драма је
била „сварљивија“ за реализацију,
па је његов драмски првенац Ноћ
када је штуцала баба Ана не само
изведен на Радио Сарајеву него и
награђен!
Ваља имати на уму како код
нас, посебно во времја оно, поред
идеолошке „цензуре и редактуре“ позоришним репертоарима и
умјетничком продукцијом уопште
доминира репертоарски каса-штих
критеријум, да нема слободних и
отворених сцена са неопходним полетом и спремношћу на одрицање
до саможртвовања у име властитих
„визија“ (посебно оних које би имале достатан буџет да изведу било
какав „експеримент“); нити има самосталне-неидеолошке позоришне
критике, али ни довољно публике,
које би чучковићевски „побочни“
театарски авангардизам подржале и омогућиле. („Зихераштво“ засновано или на идејно-идеолошком
остајању на вођином путу – што
је обезбјеђивало материјалну
подршку „одозго“ – или на
комерцијално-популистичкој рачуници „одоздо“ да се постављају само представе које ће се вишекратно
изводити, а са што већим бројем
публике и што већом „зарадом“, у
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Чучковом случају једноставно није
било могуће, онтолошки!)
„Драмски случај Б. Ч.“ је утолико
више свјесно-саможртвујући: добро
познајући своје умјетничке претходнике, њихова дјела и судбине,
а још боље осјећајући на властитој
кожи сва ограничења епохе и
стварности у којој дјелује, Чучак
се упустио у унапријед изгубљену
битку против (нимало безопасних)
вјетрењача, које су својим оштрим
елисама и тупим мозговима могле
и те како да Писцу откину главу, и
дословно. Писати онакве комаде –
какви су, сви одреда Бранкови – и
нудити их позориштима, телевизији
или радију, бивало је помало као
чин самоубилачког истрајавања на
(досљедном) авангардизму.
Након сценског „фијаска“ у
родној БХ престоници, Чучак се
окренуо босанској провинцији:
његови текстови обрели су се у Зеници и у аматерском позоришту у Приједору, а mea culpa, и сâм
аутор овог текста био је у прилици да – у име Народног позоришта Републике Српске из
Бање Луке, као драматург, али и
умјетнички директор – „одбије“
драму свога Пријатеља; руковођен
њеном неприлагођеношћу
репертоарској политици
мејнстрима, несценичношћу и
„неуклопљивошћу“ комада Печене
ће кокоши падати с неба. Бранко
Чучак био је – и остао – наш, ло98

кални, именом Бекет-презименом
Јонеско; само га ми нисмо препознали. (А, и ако га јесмо, уријетко,
препознавали – као што је било у
нашем, личном случају – нисмо
га, довољно, подржали; нисмо му
омогућили да се сценски оствари
и да постане-афирмише оно што
је, заиста, био: расни авангардиста,
првог реда и по сваку цијену-шта
кошта да кошта. А коштало је, наравно!)

*
Св одећи крају ов о наше
„одговарање“ на тему научног скупа Каква је будућност театра;
Продукција савременог позоришта,
поновимо полетно увјерење са почетка: будућност театра је извјесна;
и кад се причини да је замро или
обамро, живјеће позориште, свему упркос! Поновимо и увјерење
како је позоришна будућност сигурна, а још и сигурнија ако се храбро упусти у праизведбе (домаћег,
прије свега, али и страног) драмског
текста; наравно – треба ли рећи –
ти текстови би поред локалног (у
времену и простору) морали да
имају и универзалну-општељудску
УМЈЕТНИЧКУ ДИМЕНЗИЈУ. Тек
тако ће (било која) ПРАИЗВЕДБА
бити темељни камен будућности
позоришта, а не само изазов и
искушење савремене позоришне
продукције.
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LES PREMIÈRES SUR LE RÉPERTOIRE, LES DÉFIS ET LES
TENTATIONS DE LA PRODUCTION
Résumé: En réponse - au moins partielle et indirecte - à la question centrale
du nom-thème de notre Réunion scientifique, cet article, dans son introduction,
propose un court précis historique des réflexions sur le destin et les „devoirs“
(plus précisément: l’avenir) du théâtre: à partir de 1901 et la première Loi serbe
sur le théâtre, par le début de la définition du lieu et du rôle de l’art du théâtre
à l’époque de la création du Théâtre nationale à Banja Luka et de la règne du
premier ban de la Région de Vrbas, Svetislav Tisa Milosavljević (1930), jusqu’aux
déterminations similaires (des cibles et du programme) dans la période où le
Théâtre de Banja Luka avait fonctionné dans le cadre du système des oustachis
de l’État indépendant de Croatie (1941), et - en fin - jusqu’aux exigences que
le régime communiste revolutionnaire avait imposé à l’art du théâtre après la
Seconde Guerre mondiale (1944/45). En suite on propose les «réponses» lapidaires
à la question posée: même à nos jours le théâtre a - bien sûr - son avenir, mais il
est nécesssaire de lui déterminer une direction du dévéloppement artistiquement
adequate, aussi bien que les orientations du répertoire. Cet avenir - malgré tous les
méandres possibles - sera le mieux déterminé par la création d’un répertoire basé
sur les PREMIÈRES, ce véritable défi (pareil à chaque recherche du nouveau et
«jamais vu»), mais aussi cette tentation indoutable que croisent nos théâtres avec
plus ou moins de la cohérence et du succès. Au final, on propose la présentation
des pièces des deux auteurs, l’un dont la pièce a été mise en scène par le Théâtre
Nationale de la République Serbe (Bogdan Španjević) et l’autre, l’avant-gardiste
que malheureusement on n’a pas reconnu et dont les pièces on n’a jamais joué
(Branko Čučak); tout cela est une élaboration supplémentaire et la preuve de nos
affirmations précedentes que les premières sur le répertoire représentent les lieux
des vraies valeurs mais aussi des risques potentiels de la production théâtrale
contemporaine.
Mots-clés: Théâtre, politique du programme, avenir du théâtre, production,
conception du répertoire, premières, Bogdan Španjević, Branko Čučak
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ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА КУЛТУРЕ УСЛОВИМА РАДА У ТРАНЗИЦИОНИМ

Др Ненад Новаковић

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА КУЛТУРЕ
УСЛОВИМА РАДА У ТРАНЗИЦИОНИМ
ДРУШТВИМА
Сажетак: У институцијама културе данас у Републици Српској се
осјећа потреба за уређеним системом који ће обезбиједити равномјернији
развој како унутар институција културе, тако и између институција на
регионалном и европском нивоу уз обавезу да савремени менаџмент у
култури превазилази локалне и регионалне моделе, те се позиционира
европски, а нови облик организовања институција културе у сиромашним друштвима у транзицији се намеће као потреба. Менаџерски тимови имају задатак да јасним дефинисањем циља и сталним иновирањима и
постављањима нових циљева и идеја, подижу квалитет понуде у дослуху са
реалним могућностима институције и потребама времена и конзумената.
Кључне ријечи: менаџмент у култури, културне потребе, заједничке
службе, обједињени послови и обавезе, културне вриједности, културне
политике
Добар менаџмент у савременој
култури намеће се као неопходност, с обзиром на промјене у
друштву које неминовно утичу
на умјетност па самим тим и на

институције културе. Менаџмент у
култури, у друштвима у транзицији
у нестабилним временима, постаје
важан фактор кретања и развоја
друштва, а и културе уопште. Ус101
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луге културе постају производи
који поспјешују демократизацију
и развој, а институције културе намећу се отвореније него што
су биле, дишу заједно са друштвеним промјенама и заузимају активну улогу у том процесу, где култура
доживљава свој преображај и обнову, а институције културе, ине само културе, семорају прилагођавати
новонасталим условима.
Данас се више него икада осјећа
потреба за уређеним системом који
ће обезбиједити равномјернији
развој како унутар институција
културе, тако и између институција
на регионалном и евроском нивоу.
Гледано шире, менаџмент превазилази локалне и регионалне моделе,
те се позиционира европски, а нови
облик организовања институција
културе у сиромашним друштвима у транзицији се намеће као неопхоност.
Зато у култури посебно мјесто
заузима стална арт едукација као
део друштвене науке, који систематично утиче на развој савременог човека. Данас музеји и галерије
постају центри за арт едукацију, позоришта храмови културе, а едукативни програми обезбјеђују сталну
публику која има приступ и утиче
на промјену концепта умјетности.
Искуства из ове области су више
него драгоцјена јер су едукацијом
обухваћене најшире масе: радничка популација, млади и образовани
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људи, пензионери, локално становништво, људи са посебним потребама и слично.
Осим евидентних технолошких
иновација и напретка науке, у области културе основне вриједности
остају непромијењене. Стваралац,
мора да осмисли културни производ и њега треба да презентује у неком облику конзументу културног
производа. Извјесно је да су технолошке иновације и те како утицале
на првог и последњег у реду културних промишљања, али су они
остајали јединке-човјек који осјећа,
види, запажа, оцјењује, вреднује,
упоређује, воли и има своје потребе и критерије. Постојање потребе
за културним вриједностима је основа која покреће и намеће обавезност менаџмента у институцијама
културе да одговоре тим потребама.
У стручним књигама на Западу менаџмент као термин јавља
се у најмање три значења и то
као: руковођење, организација и
управљање. Јосеф Маси,3 угледни
амерички теоретичар организације,
менаџмент карактерише као посебну групу особа које имају задатак
да сав свој напор и знање усмјере
према јединственим и заједничким
циљевима али ангажујући и друге
људе. Из ове уопштене формулације
се ипак не види шта је менаџмент:
управљање, руковођење или
3 Josef L.Masi, “Essentiales of Management, Sekond
Edition, Prentice-Hal, Inc. Englevood Cliffs,
NevJersey, 1971, str. 4–7.
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организација, мада се из каснијих
радова овог аутора може закључити
да он акценат ставља на развој
теорије организације, а много мање
на управљање.
Менаџмент би се могао дефинисати као активност усмјерена на
постизање одређених, унапријед
зацртаних циљева, али активностима других уз реализацију основних функција менаџмента:
организовање, планирање,
кадровање-управљање постојећим
људским ресурсима, контрола,
вођење и руковођење. Менаџер
се бави људима и ниховим
међусобним односима у предузећу
или институцији. Професори П. Сикавица и Ф. Бахтијаревић-Шифер,
менаџмент дефинишу као „процес усмјеравања понашања других
према извршењу одређеног задатка. Дефинирање менаџемнта као
процеса координирања чимбеника
производње, односно пословања, у
сврху постизања одређених циљева,
једна је од најчешћих дефиниција
менаџмента“.4
Говорећи о институцијама културе неминовно се намеће неколико синтагми:
• развој тржишта и културе,
• институционални формати,
• доступност културне продукције
настале у елитним институцијама
културе,
4 Sikavica P. iBahtijarević-Šiber F., Menadžment,
Masmedija, Zagreb 2004.god.str.19.

• појам културне демократије,
• култура и глобализација,
• културни идентитет,
• стратегија културе,
• културна политика.
У најразвијенијим земљама култура се буквално своди на количину донесеног профита и све се више
говори о културним индустријама
јер је све подређено остваривању
зараде, профит по сваку цијену, а
умјетност и квалитет културног
производа се стављају у други план
и подређени су количини оствареног новца. Култура у глобализму,
нарочито у сиромашним и мањим
друштвима у транзицији бива
подређена егзистенцијалним потребама заједнице и житеља, тако да се
ставља у други план и из те позиције
се управо ствара потенцијална
могућност да се из мало чега створи потребна и жељена културна и
умјетничка вриједност.
Намеће се и неколико важних
дилема, када говоримо о култури и оним институцијама који је
креирају, презентују и који о њој воде превасходну бригу у име друштва, заједнице, национа, државе и за
то су плаћени државним новцем:
• што то хоћемо од институција
културе,
• каква нам је култура потребна, а
какву имамо,
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• колико можемо а колико друштво смије и хоће да издвоји средстава за културу,

цитирају и Eliza G.C.Collins i Mary
Anne Devanna у дјелу „Изазови
менаџмента у 21. стољећу“.

• ко и на који начин процјењује
и вреднује културне потребе
грађана,

„Није добра воља месара или
пекара оно од чега очекујемо вечеру, него од њихова обзира према своме властитом интересу. Ми
се не обраћамо њиховој хуманости
него њихову самољубљу, и никада им не говоримо о нашим потребама него о њиховим користима“5,
констатује и данас актуелни Смит,
па закључује да данас сваки човјек
помало постаје трговац.

• како грађани могу исказати своју
потребу, слагање или неслагање
са културном понудом и потрошеним средствима грађана за
понуђени производ културе?
Те дилеме су данас све израженије
у времену информатичких и нових
технолошких иновација, јер култура и менаџмент у култури и те како
ослушкује било свих мијена око себе. Информатичка, или прецизније
дигитална револуција може се данас
поредити са периодом нестајања
средњовјековних замкова пред
надолазећом најездом тадашњих
индустријских револуција. Није то
ни тада ишло безболно, нити је од
свих било једнозначно и једногласно
препознато и прихваћено.
Када већ дефинишемо појам
менаџмента уважени Шкот, Адам
Смит (1723 −1790. год.) путујући
по Француској и Енглеској научио
се трговини, схватио је филозофију
трговца и купца, схватио је суштину.
У свом најзначајнијем дјелу „Истрага о природи и узроцима богаства
народа“, које је још веома актуелно, овако дефинише тај круцијални
однос трговца и конзумента, а то
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„Локална самоуправа у Босни
и Херцеговини развија се кроз два
одвојена и у извјесној мјери различита субсистема – онај у Републици Српској и онај у Федерацији
БиХ. Овој тврдњи не треба давати вриједносну конотацију и поготову је не треба схватати као
једну дисквалификујућу политичку чињеницу јер БиХ није једина
земља у којој паралелно постоје и
функционишу различити системи локалне самоуправе. У том погледу стање у БиХ највише личи
на оно у Њемачкој гдје је локална
самоуправа у надлежности савезних јединица (Länder) које према
властитом нахођењу, спознајама
и искуствима успостављају себи
одговарајуће структуре локалне самоуправе и прописују им надлеж5 C.Collins, Eliza G,Mary Anne Devanna,

Izazovi menadžmenta u XXI stoljeću, Mate,
Zagreb 2002. god. str. 6
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ности. У БиХ локална самоуправа
– њено дефинисање и регулисање
свих важних питања у вези с њом
– јесте у искључивој надлежности
ентитета, пошто Устав државе БиХ
не познаје институт заједничких
или подијељених надлежности“6,
истиче професор Здравко Злокапа
пишући о локалној самоуправи у
компликованој држави.
Општеприхватљиве дефиниције
културе скоро да и нема, а подсетимо, да су амерички социолози и етнолози Клајд Клакон и Алфред Луј
Кребер, још 1952. године, покушали
појам културе прецизно дефинисати те су сакупили више од 162 различите дефиниције појма култура.
„Постоје различите дефиниције
културе, и ниједна није потпуно
тачна; дефиниција културе зависи од потреба оног који је дефинише и које одређују њен-његов
угао гледања. Једна од, ,културолошких” (!) дефиниција, која се
данас најчешће користи, под овим
појмом укључује у себе све могуће
манифестације обичаја и културних пракси, од тзв. високе културе и
уметности до забаве и свакодневног
живота. То је чувена дефиниција
британског књижевника и теоретичара културе Томаса С. Елиота, по којој у културу убрајамо,
,све карактеристичне активности
и интересовања једног народа: Дан
6 Modeli organizacije lokalne samouprave, Palgo
centar, Beograd 2007, dr Zdravko Zlokapa, Lokalna
samouprava u komplikovanoj državi, str. 93.

годишњих коњских трка код Епсома, Хенли регата, Кауз, Дванаести август, финале купа, трке паса,
билијар са чуњевима, табла за пикадо, вензлидеил сир, кувани купус
исечен на комаде, цвекла у сирћету,
готске цркве 19. века и Елгарова музика. Читалац може саставити свој
лични списак”7 (реч је о карактеристикама британске културе). Већ
у овој дефиницији, која потиче из
четрдесетих година прошлог века, видимо тенденцију да се култура дефинише кроз све оно што она
обухвата, пре него да се стриктно
одређују њен смисао и природа по
себи”8, пише Ивана Кроња у часопису “ Херетицус” 2007-2, у тексту “
Политички екстремизам у Србији “
Са оваквим дефинисањем односа према култури јасно је да је
пуно простора за најразличитија
истраживања и полемике, али истовремено и стварање илузије да
је то све већ познато и непотребно озбиљно истраживати. Ово
истичемо зато што је данас релативно мало истраживања у области менаџемента у култури и
умјетности у институцијама система у замљама у транзицији, које су
по правилу сиромашне и културу
доживљавају најчешће као баласт.
Пошто се овај рад заснива на раду
институција културе у Републици
7 T.S. Eliot, Kadefinicijikulture, Prosveta, Niš 1995,
str. 29.
8 Časopis “ Hereticus”,br.2, 2007.god.Beograd, u
tekstu “ Politički ekstremizam u Srbiji “,Ivane Kronja.
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Српској, а и у БиХ, наводимо да се
у последњих 15 година из буџета РС
за културу издвајало мање од 0,5%
буџета РС!
„У постиндустријском раздобљу
подручје културе губи симболичко-креативно-легитимациони
карактер, а поприма продукционоуслужно-потрошачки. Штавише,
пример неколико земаља, пре свега Сједињених Америчких Држава,
али и Велике Британије, показују
да је управо културна продукција
домен изразите ефикасности и
високог профита, те се све више
и означава термином креативне
индустрије у које се, осим аудиовизуелног подручја и позоришне
уметности равноправно сврставају
и оглашавање и производња софтвера за забаву и игру. Стога се
подручје културе и у међународном
праву и у међународним економским односима приступа као било
ком другом подручју, те се захтеви за високом либерализацијом
националних тржишта Светске
трговинске организације намећу
пословање и у овом домену, дуго брањеном специфичним протективним мерама сваке поједине
државе“, истичу аутори зманените књиге „Менаџмент уметности у
турбулентним околностима“9, Милена Драгићевић Шешић и Сањин
Драгојевић.
9 Dragićević-Šešiš, M/Dragojević, S., Menadžment
umetnosti u turbulentnim okolnostima, Clio, Beograd,
2005. god. str. 15.
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Управљање пројектима у инсти
туцијама у култури у БиХ се свело на
манипулативно-импровизаторскобуџетско калкулисање без озбиљних
планова, приступа и реализацији
дугорочних пројеката. Ни краткорочни (тј. недјељни) пројекти се не
планирају и изводе као смишљене и
планске активности, већ се одрађују
наслеђеном методологијом послова
које треба реализовати. Неки теоретичари, а и прагмате иду у другу
крајност па културу у свим облицима своде на индустрију забаве.
И та синтагма у БиХ нема упориште јер нема културне, а на жалост
нити било које друге индустрије, а
још мање осмишљене културне забаве. Ако посматрамо гдје би данас
могли сврстати постојећу културу
у БиХ, онда се култура и умјетност
све мање могу посматрати као посебне области, захваљујући и неиинвентивности инстит уција
културе, а све више бива култура у
симбиози са другим продукцијским
компонентама гдје добија своје
пуније значење у некој од креативних индустрија. „Та оркестрирана категоријална какофонија
налаже да се култура и уметност
морају посматрати искључиво са
становишта своје тржишне вредности и кроз продукте-услуге који
се могу комерцијално експлоатисати у што већем обиму и краћем
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времену“10, наглашавају Шешићева
и Драгојевић.

примјерака, „добре књиге“ продаје
од 3 до 5 година. Гдје је ту економија
Овај став двоје уважених аутора и комерцијализација културног
је веома погодан за коментарисање производа? Квалитет, количина,
са стварношћу која оптерећује квантитет, вријеме и вриједност
културу у БиХ, а тиме и њене културног производа су одредниинституције. Да ли се данас кул- це које немају мјеста у озбиљним
тура може посматрати само кроз промишљањима институција кулпризму тржишне вриједности? туре у БиХ.
Посебно је питање модерни
Неколико крупних услова у БиХ
тешко да могу бити испуњени зације институција културе и статус
да би култура и њени произво- запослених у менаџерским тимовиди могли добити статус произво- ма институција културе. Застарјели
да за тржишну вриједност-понуду. закон који регулише ову област
Са позиција активности, инвен- не пружа довољно простора за
тивности, кадровске и образовне прихватљиву мотивацију оних који
способности, оспособљености и за- остварују потребне и жељене реинтересованости менаџерских ти- зултате. Проблем је трезорско или
мова институција културе у РС и буџетско финансирање, а властити
БиХ сада нису спремне да се ухвате приходи из остварених резултата
у коштац са производом који може су толико занемарљиви сада да се
конкуретно на озбиљну тржиш- о њима озбиљно и не размишља, те
ну пијацу. Ако би неки производ то спутава плате запослених а тиме
имао потенцијала и квалитет за и умањује ефикасност управљања
комерцијализацију, обим и вријеме људским ресурсима од стране
исплативости су ту веома пробле- менаџерског тима, јер квалитетни
матични. Рецимо да у репертоа- кадрови одлазе из институција због
ру Народног позоришта РС у Бања недовољне материјалне и сваке друЛуци, није било ни једне предста- ге стимулације и сатисфакције. Све
ве која је играна 50 пута и већина је јача конкуренција око задржавања
их се послије репризе забораве и и привлачења квалитетних кадронечујно нестану са репертоара. Из- ва у већини институција, установа
давачка дјелатност има изван-исн- и предузећа који хоће готовог култитуционални проблем са роком турног посленика који је универексплоатације тј. продаје књига зално примјенљив у друштвима у
гдје је се, за прилике у БиХ вели- транзицији. Ангажовање младих
ки тираж од хиљаду штампаних кадрова и њихова обука, едукација
и комплетно школовање се показа10 Ibido, str. 16.
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ло као подстицајно добар пројекат,
али и проблем у каснијем периоду када тај кадар постане привлачан и за друге заинтерсоване, а
институција културе није више у
могућности да том „комплетном
стручњаку“ понуди нешто више.
Ослањање на донаторске програме
и на школовање и усавршавање „са
стране“ даје резултате само ако се
ти кадрови инкорпорирају добро у
инстутуцију и дају им се простори
за рад, доказивање и прихватљиво
обезбеђивање егзистенције и
напредовања у струци и послу.
Познавање страних језика и информационих технологија је елементарни предуслов за рад у
институцијама, а нарочито оним
које се морају бавити и културном
дипломатијом. А данас у БиХ и само
познавање страног језика се сматра
посебним кадром?!
Наше истраживање се концентрише на функционисање
институција културе у Републици

Српској и БиХ, са аспекта садашњег
стања које се мора и може поправити не великим материјалним
улагањима, већ на темељу садашњих
буџетираних средстава како се
културни долар може бољом
менаџерском оперативом и стратешким промишљањем многоструко боље искористити и оплодити.
Спроведено ис т ражив ање
на узорку од 970 грађана БиХ
најбоље потврђује потребу нашег
тражења жељеног одговора, како
унаприједити рад институција културе. Грађани хоће промовисање
културних вриједности Републике Српске, смањење трошења средстава пореских обвезника под
окриљем културе, а за „некултуру“
и траже бољу, квалитетнију и дисперзовану, већини доступну културну понуду институција културе.
Резултате које смо добили анкетом
недвосмислено нам показју жеље
грађана и опредељеност да се у култури начини снажан заокрет.

Питање 1.2:Шта очекујете од институција културе у будућности?
Питање
Шта очекујете од институција културе у будућности
Мање трошење средстава грађана на «некултуру»
Бољу културну понуду
Веће учешће институција културе у оквиру културне
дипломатије
Значајније промовисање културно-националних вриједности
Републике Српске
Укупно
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Број одговора
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Област културе, а нарочито
институција културе у ентитетима
и на нивоу Босне и Херцеговине, у
правном и финансијском пословању
државе, су неуређени на свим нивоима организовања. Због недостатка
одговарајуће законске регулативе, али и непоштовања постојећих
законских прописа, институције
културе и умјетности у Босни
и Херцеговини налазе се у тешком, неизвјесном и неријешеном
материјалном, кадровском, економском, просторном и организационом стању. Наше истраживање
има поред осталог за циљ да подстакне и покаже како постојеће
институције културе у РС и БиХ могу са унутрашњим престројством,
увођењем реда у властитим редовима и давања простора пројектима
и зналцима од културе да без нових улагања дају далеко веће, чак

и много боље и значајније резултате. Што је занимљиво, ни на
једном нивоу одлучивања у БиХ не
зна се колико се укупно средстава
троши за културу, јер сваки ниво
одлучивања такве податке нерадо
даје јавности. Од општина, преко
кантона у Федерацији БиХ (који су
самосталнији од неких држава) преко ентитета, којих је де факто три
до савезног нивоа култура потроши
несразмјерно много више средстава
него што да производа.
Институције културе у БиХ поред културног задатка и мисије
које им је намијенила заједница, и
на крају зашто су и плаћене, имају
и ништа мање значајан економски
фактор јер запошљавају релативно
велики број радника високософистицираних и пожељних занимања,
звања и професија. Било би логично да су то високостручни кадрови
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из области културе и менаџемнта
у култури, али на жалост у БиХ то
најчешће није случај јер су у једном
периоду заживљавања институција
у Републици Српској управо неке од
институција бивале уточиште поданика политичких моћника. То се и
данас осјећа. Наш циљ и задатак је
управо доказати како инстиутуције
културе са садашњим нивоом
партиципирања средстава из буџета
могу и морају да дају много више
квалитетнијег културног производа
и да и сами почну да стварају властиту добит. Карактеристично је и
то што многа значајна предузећа и
корпорације и те како воде рачуна
гдје ће инсталисати своје предузеће,
тј. гдје је значајније, квалитетнија
и за њих прихватљивија културна понуда за њихово живљење и
лагодан простор за запослене. То
није нимало безначајна економска
компонента значаја институција
културе и онога што оне нуде као
свој културни производ. Та мисија
институција културе у Републици
Српској уопште није добила значај
који објективно има рефлексија
квалитета културног произода који
ствара посебан обол цјелокупној
средини и на посебан начин ствара
повољан амбијент за живот и рад.
„Ми смо попут луксузне лимузине без горива“, пише Волфганг Тил,
директор Градског музеја у Минхену, жалећи се на слабо праћење
средстава информисања када је у
110

питању музеологија као и начину и
количини средстава од државе уложено за музеје. Треба ли рећи да у
Њемачкој данас ради више од 2.300
музеја. Шта би могли рећи у БиХ?
Ми немамо нити лимузине нити
пожељних пумпи за гориво?!
Ако је култура начин живота, или „у њемачком језику култура углавном значи слободно
развијање људског духа без непосредне материјалне користи“,11 а
цивилизација је све што привреда
и техника производе да би постигле
жељени и потребни програм. Ако
би ту дефиницију поједноставили
и сложили култура обухвата „сва
изражавања људског духа, нарочито обичаје, предања и производе
традиционалне занатске делатности
која одражава народне осећаје и начин понашања“. Основни појам културе садржи све оне послове који
креирају структуисање човјековог
живљења-начин живота,понашања,
рада, стварања, образовања, исхране.
Тако данас када посматрамо културу у БиХ, па и рад институција
културе, јасно дефинишемо:
• популистичку културу, културу
маса,
• популарну културу свакодневнице,
• културу елита и
11 Rot Peter, Sponzorisanje kulture, Clio, Beograd
1996, str.13.
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• микс културу према потребама
тренутка.
Теоретичари културе, као Алфонс Зилберман, сматра да ни
једна од ових култура самостално
не долази до изражаја сама по себи јер је друштво не прихвата, пошто и оно није толико јединствено
у садржини, опредјељењу и степену културне прихватљивости, и само у „условима слободе плурализма
укуса друштво има животну снагу и
друштво може да се подвргне сталним промјенама“.
Стратешко промишљање и
планирање у култури води до
жељеног циља коме се тежи.
Институције културе у БиХ још
нису ни осмислиле циљ, а о стратешком планирању тешко се може и
говорити. У постављању циља важно је одговорити и на нека питања:
• зашто се то ради,
• шта се очекује од постизања
циља,
• гдје ће институција културе бити
за годину дана,
• куда иде институција културе,
• када планира до тог циља да стигне,
• која је вриједност и значај
институције,
• за кога се требају реализовати
постављени задаци и циљеви и
• ко ће их спровести у дјело...?

Јасно је да су сви ови циљеви
класично економски гдје је очекивати да се најмање 25% од укупно потребних средстава за институције
културе у Републици Српској заради на новом производу, да се 15%
направи поврата на инвестицију
на годишњем нивоу, иновира производ. Сви ови циљеви су количински одредиви и мјерљиви
финансијски и временски. У култури такви параметри се тешко
могу успостављати, али у неким
културним дјелатностима и те како
се могу поставити. Овдје одмах нагласимо да институције културе у
РС и БиХ мимо буџетираних средстава најмање 25% морају да зараде
од продаје властитог производа-новог производа, што до сада није био
случај. У ствари, менаџерски тимови нису налазили за сходно да им
то буде један од циљева који би поред повећања зараде и примања
засигурно битно утицао и на квалитет културне понуде у локалној
средини или на ширем простору. Менаџерски тимови имају задатак да јасним дефинисањем
циља и сталним иновирањима и
постављањима нових циљева и
идеја када се једни реализују, подижу квалитет понуде у дослуху са реалним могућностима институције и
потребама времена и конзумената.
Ситуација, када су институције
културе у питању није битно
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другачија ни у друштвима и државама у окружењу.
Управљање културом никако
није нека нова нити измишљена
тема за разговоре и науку. Постала је актуелна у другој половини 20.
вијека из потребе да се култура као
људска дјелатност унаприједи и буде доступна што ширим слојевима
грађана. Али она се, можемо слободно рећи, јавља као потреба откада је човјек проговорио а нарочито
када је почео да пише. Још је Николо Макијавели 1527. год. записао: „Када освајач освоји земље у
провинцији које се разликују од
његове средине по језику, обичајима
и институцијама, јављају се велике потешкоће, а потребно је много среће и огромна вештина како
би се оне задржале“. Из данашње
перспекиве ми код Макијавелија
препознајемо неколико данашних
тенденција и културних пошасти
које нас погађају као што су: натурена глобализација, неодмјерени мултикултурализам, утапање, спајање и
нестајање малих култура које немилице и без икаквог цивилизацијског
респекта уништавају моћни. То
је процес који траје и у нормалним околностима, а у транзиционим подручјима у турбулентним
временима ове тенденције се само
мултиплицирају. Па зар БиХ није
примјер за таква настојања?
Да ли менаџмент у институци
јама културе може и под којим ус112

ловима да функцинише у кризним
временима у друштву, а поготово још у сиромашним друштвима
у транзицији? Институције културе као основни носиоци националне и државне осмишљене,
планске и тзв. буџетске културе имају задатак да у свим временима обављају своју предвиђену
функцију примјењујући је времену
и обликујући је примјерено онима
којима се нуди. Било је очекивати
да ће се институције културе у БиХ
и РС, још за вријеме трајања рата,
деведесетих година, примјерено
трансформисати, иако објективно
нису имала никаквог оквира нити
климе за тај процес. Оне су остале у калупу политичко-националних захтјева, можда и највише, јер
су менаџерски тимови тада, а у неким случајевима и сада, изашли испод скута политичких структура, а
много мање по стручном и професионалном убјеђењу, опредјељењу
и знању.
Тр а нзиција је сис темска
промјена која представља друштвену трансформацију. Зато је укупна друштвена трансформација
нужан, али не и довољан предуслов транзиције. Други услов за транзицију је успјешно
међународно интегрисање односно умрежавање у укупну размјену,
комуницирање и субрегионално,
регионално и глобално повезивање.
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Чињеница је да у сиромашним друштвима у транзицији култура као друштвена и духовна
надградња не могу саме да се изборе за „своје мјесто под сунцем“
из јасних егзистенцијалних разлога. Институције културе, које по
дефиницији постоје у друштву, па
и БиХ, морају на себе да преузму све
оне функције, задатке и обавезе које
треба да задовоље потребе грађана
за квалитетним, осмишљеним,
едукативним, образовним, инспиративним, па и комерцијалним
производом културе. Да би се
сви ти, нимало једноставни задаци, могли остварити неопходна је
јачање и умножавање културних
иницијатива чиме се подиже свеукупни ниво културног живљења. У
Европи данас, иако је развој тржишта свакако приоритет када је у
питању култура развој и јачање културне демократије, је оно питање
на коме се највише инсистира. Више није демократизација културе централно мјесто које се давало
институцијама културе са циљем
доступности створених производа
културе у елитистичким установама
на широј основи. „Тако је функција
културе исказана њеним схватањем
као основне могућности креирања,
конструисања и репрезентације
националног културног идентитета, замењена плуралистичким
схватањем културне демократије
као могућности исказивања мношт-

ва посебних културних идентитета од локалних и групних, до
појединачних. У вези с тим, акценти су стављени на подстицање
иницијатива локалних група и
организација, као и на обликовање
широких просторних мрежа које
стварају услове да се на читавим
територијама појединих држава и
у свим друштвеним групама створе
услови за интензивну продукцији
ну партиципацију“.12
Настале друштвене бурне и брзе
промјене оставиле су неизбрисивог трага и на свим слојевима и
сегментима културе у Републици
Српској, па и у БиХ. Менаџемент
иснтитуција културе је, могли би
условно рећи испунио први задатак: опстале су у формалном облику
институције културе, али следећи
корак је неопходна надоградња
и унапређење постојећег стања
сходно потребама и захтијевима
грађана.
Наше истраживање управо има
за циљ да пронађе и понуди најбољи
модел организовања институција
културе у Републици Српској како би оне у потпуности испуниле свој задатак и циљ постојања на
задовољство пореских обвезника, који их финансирају, те постигли напредак у складу с европским
интеграцијама.
12 Dragićević-Šešiš, M/Dragojević, S., Menadžment
umetnosti u turbulentnim okolnostima, Clio, Beograd,
2005. god. str. 17-18.
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Циљ је унаприједити рад мена
џерс ких тимова, кадровски их
ојачати, смањити запослене који
нису директни произвођачи и креативци у стварању производа културе, централизовати Заједничку
службу ИК РС и са постојећим
буџетским средствима понудити
грађанима више и квалитетније.

И то све и поред оних обавезних
послова и задатака од којих сваки
мора бити прожет свим овим одредницама. Из овога се намеће јасна дилема: какав нам то треба менаџер,
па и цјелокупан менаџмент у
институцијама културе?

Модел до кога смо дошли нашим
истраживањем указује да нам треба ефикасан и стручан менаџерски
тим сваке институције културе који
неће робовати прошлости, форми
и политичким утицајима, већ ће
се окренути стварању што бољег и
квалитетнијег културног програма
који та институција може да понуди.

1. образован,

Више је него јасно да култура
мора бити истакнута веома високо и значајно на листи приоритета не само развијених земаља него
и друштава у транзицији. Према
већини истраживања у свијету,
културно сиромаштво је једнако и
сваком другом сиромаштву, али и
више од тога. Институције културе у земљама у транзицији дакле
преузимају вишеструку улогу:
• културно-едукативну,
• културно-образовну,
• културно-популистичку,
• културно-дипломатску,
• културно-привредну,
• културно-финансијску и
• културно-политичку.
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Од г ов о р п р ои з и л а з и
постављених задатака:

из

2. инвентиван,
3. са даром за вријеме које долази,
4. препун ентузијазма и потребе да
се ствара нова вриједност.
5. перспективан са талентом да
препозна уметничко дело и има
његову визију реализације.
Менаџмент мора да воли своје
сараднике, да поштује суграђане
и да зна њихове потребе, захтјеве
и могућности. Мора добро знати и
шта то неће и не може, а шта би то
могао а нема коме, шта би то требао,
а не може? Између таквих одређења
он мора започето културно дело довести до краја и ставити га на увид
конзументима (грађанима).
Основни циљ истраживања је
да анализује кључне постојеће
институције културе у РС и БиХ,
те на основу сазнања из савременог менаџмента у култури,
уважавајући стање БиХ и РС затечено транзицијом и минулим ратом, понудити одговарајућа решења
(организовања и престројавања),
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на основу модела до којих ћемо у
раду покушати доћи, да се без нових улагања, дође до много бољих
и значајнијнијих резултата.
У предистраживању смо дошли да с у најважнији задаци
институција културе у сиромашним
друштвима у транзицији, а нарочито оним која су изашла из крвавих
грађанских ратних разарања и страхота каква је БиХ, је стварање услова за културно дјеловања путем:
• смањење међунационалних
тензија,
• наметање обавезног стратешког
планирања уз приоритет самоодрживости,
• позиционирање у ентитетима
и стварање услова за одрживи
плански развој,
• борба за културно дјеловање и
простор са политикама које су
довеле до рата,
• одабирање неутралних културних понуда,
• увезивања по вертикали и хоризонтали између појединаца и
уопште ентузијаста и учесника у
култури,
• инсистирање на иновативностима, амбицијама, стварање
амбијента да је култура општедруштвено добро, неопходност,
да она није трошак, већ напротив,
• ослањање на провјерене форме
без великих експеримената у сфе-

ри националних недоумица или
могућих алузија,
• инсистирање на култ урној
дипломатији као најозбиљнијој
претечи стварања што повољни
јег имиџа заједнице у окружењу,
• подизање општег капацитета
институције јер он не смије бити лимитиран нити фактор који
спутава институцију да се покаже и докаже,
• просвјетитељско и образовно
дјеловане у култури у већини
подручја (музика, позориште,
опера, балет, ликовна умјетност),
• осмишљено градити позиције за
дефинисање националних интереса и националних вриједности
у култури, али наглашавати оне
неспорне чињенице које спајају,
а не оне на којима се граде антагонизми и руше постигнути
степени толеранције или бар цивилизованог понашања,
• изградња оних пројеката који
подстичу и његују културне разноликости,
• перманентно развијати свијест да
кроз самоодрживост институција
културе иде са понудом културног производа на тржиште али по
властитом избору, уз личну идеју
и процјену шта то има цијену и
свога купца. У култури тешко да
вриједи она трговачка синтагма
да сваки производ нађе свога куп-
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ца. У култури мора се доћи на ноге конзументу.
То су елементи којима ћемо се
руководити и током истраживања
а и током моделовања менаџерских
тимова. Истраживањем ћемо покушати да дођемо и понудимо
одређене методологије моделовања
менаџерских тимова у разним секторима.
Циљ нам је унаприједити рад
менаџерских тимова, кадровски их
ојачати, смањити запослене који
нису директни произвођачи и креативци у стварању производа културе, централизовати Заједничку
службу ИК РС и са постојећин
буџетским средсвима понудити
грађанима више и квалитетније.
Очекивани резултат је да се
реорганизацијом институција културе у Републици Српској, а и на
нивоу БиХ, новим задацима и кадровском политиком образованих менаџерских тимова може са
постојећим буџетским средствима остварити више од 30% уштеде
садашњих средстава која би се требала уложити у нове пројекте.
Истовремено стратешки задатак менаџмента институција културе у РС мора бити и остваривање
најмање 30% потребних средстава властитом зарадом и продајом
пројеката, знања, услуга и па-
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мети потрошачима културних
вриједности.
На основу досадашњег рада
и утрошка средстава намијењих
култури урадити већ започето
истраживање како се на основу сада буџетираних средстава уз битну
реорганизацију институција културе и реанимацију замрлих активности уз реактивирање искључиво
пројеката може постићи много више. Кадровским и организационим
помјерањима покушати показати да се може само са смањењем
баласта запослених у култури кутурни производ повећати и квалитативно битно издићи изнад
садашње популистичке и партијске
снисходљивости.
Такође анализовати оправданост плаћања толиког броја возача, правника, економиста и
запослених у службама рачуноводства и књиговодства, кадровским и пратећим службама на
штету „произвођача културних
вриједности“. Само на организацији
обједињавања стручних служби институција културе у РС, тј. у
Бањој Луци уштедјело би се више
од 15% укупних издвојених средстава из буџета за културу и била би правилним организовањем и
управљањем усмјерена у заначајне и
оригиналне културне пројекте.
Имајући све то у виду требало би
да се у овој области што прије приступи стварању предуслова и стан-
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дарда за квалитетно спровођење
стратегије културне политике, као
што су:

• усвајање стратегије за отварање
нових радних мјеста уо бластима
културе и умјетности;

• оснивање агенције, или аген
ција, које би уједно вршиле расподјелу стимулативних
средстава из додатних струковних фондова са нивоа
државе и пратиле успјешност
спровођења стратегије културе, што омогућава да се размотри начин расподјеле и предложе
одговарајућа рјешења;

• едукација постојећих кадрова у
јавним установама културе у БиХ
и запошљавање нових професионалних кадрова, менаџера у култури европског типа;

• формирање струковних фондова на нивоу државе, из којих
би се финансирали програми и
пројекти од значаја за БиХ без
обзира на могуће идентичне фондове у ентитетима;
• доношење законске регулативе
за увођење пореских олакшица,
као што су ослобађање пореза
на добит у култури, ослобађање
од плаћања ПДВ-а, укидање или
максимално смањење пореза на
књиге из области белетристике
и умјетности; увођење посебних
олакшица партнерима у култури
из привреде, спонзорима, донаторима, меценама културе, итд.;
• изналажење додатних могућно
сти за улагања у индивидуалну
и масовну културу и умјетност;
обезбјеђивање повољних кредитних линија за бржи развој малих
предузећа у култури, агенција
и свих других представника
индустрије културе;

• проналажење нових рјешења
за веће улагање у високопрофесионалне и високоестетске
произвођаче у култури који би
директно квалитетом производа
утицали на имиџ Босне и Херцеговине у свијету и остварили широке могућности за излазак наше
културе на регионално и свјетско
тржиште;
• стварање услова за финансирање
и стипендирање младих талентованих умјетника како би се што
прије дошло до стратешког, новог
производа у области умјетности,
а који једино може да створи сам
умјетник;
• одређивање листе фестивала
и манифестација од државног
значаја како би се за конзументе
умјетности стварали адекватни
производи намијењени разоноди који имају све већи значај за
развој индустријске и туристичке културе;
• стварање фонда за обезбјеђивање
националних пензија најза
служнијим радницима из културе;
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• обезбјеђивање услова за уједна
чен развој културе и тржишта
културе на цијелом простору БиХ,
водећи рачуна о децентралисању
и деметрополисању културе.
Да би држава могла да побољша
развој тржишта културе, неопходно
је да што прије приступи усвајању
једног од провјерених система
олакшица у култури. Паралелно
са усвајањем система олакшица,
од државног је значаја да се одреде
стратешки приоритети у култури,
те начини коришћења средстава за
подстицај даљњем развоју културе
у БиХ. Право на коришћење државних олакшица треба да подстакне
како производну културу тако и
оне који виде себе и своје интересе
у сфери културе: спонзоре, донаторе, мецене, итд.
Садашњи стање у институцијама
културе, некоординација, засебне и
неповезане активности нуде лоше
пласирање и квалитетног производа. Нова научна информација нуди сакупљање крхотина разбијене
културе и слагање жељеног и
пожељног мозаика који ће оживотворити затомљене функције и
функционисање свих сегмената
институција културе у Републици
Српској.
Из наше претпоставке, а и
тврдње, да се са садашњом коли
чином буџетираних средстава уз предложену реорганизацију
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институција културе у РС може
остварити много квалитетнија, демократизована, децентрализована
и пријемчива културна понуда-производ институција културе, приступили смо изучавању и анализирању
менаџмента културе у БиХ и Републици Српској. Најмање четвртину
садашњих буџетираних средстава
институције културе у Републици Српској бољом менаџерском
организацијом могу да остваре
само осмишљеном кадровском,
организационом политиком и
планском продајом културног производа. Формирањем јединствене
агенције на нивоу институција културе РС дошло би се до боље координираности рада и активности
институција, боље маркетиншке
припеме свих пројеката, стварање
могућности на заједничком раду
на великим и мањим пројектима,
децентрализација производа културе, успостављање квалитенијег
календара догађаја. Нова информа
ција је да се у малим и сиромашним друштвима у транзицији
институција културе морају преобратити у носиоце и културне
лучоноше чији је задатак да помогну заједници, али и себи уз бољу
организацију, већу уштеду средстава и најбољи могући културни производ. Овај рад то доказује.
Као узгредан производ свих
ових активности је и стварање
повољнијег и пожељнијег живот-
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ног, привредног, политичког, па
и културног амбијента и за друга инвестирања са стране, када се
оствари пријемчива културна подлога као амбасадор добре и позитивне климе која привлачи и стране
улагаче у друге области и сфере
занимања.

До резулт ат а смо дошли
анлизирањем стања у култури данас, истраживањем и испитивањем
запослених у институција културе
као и грађана који су конзументи
производа институција културе и
заинтересовани су по два основа
да та понуда буде што квалитетнија:

Потреба је да се културне инсти
туције тргну из летаргије и да својом
инвентивношћу, предузимљивошћу
и знањем покрену себе, али и све
око себе, да буду мотор који ће
створити нову културну вриједност,
остварити добит продајом свог
производа, промијенити културу
и климу живљења у средини гдје
се ствара и на тај начин привући и
нове инвеститоре и створити нову
политичко-културну климу за прилив нових средстава и нормалније
живљење са циљем уласка у нормалне токове и бијега од транзициоиних траума и последица.

• да за ту културу издвајају властита средства и

Анализом утрошка средстава,
кадровском структуром, потребама
и могућностима сваке институције
и укупним улагањима у културу, наша концепција је да понудимо нова примјенљива рјешења која
не траже нова улагања већ само
бољу прерасподјелу и да „културну марку“ прерасподјељују културни ствараоци, а не администрација
која настоји да буде надполовична у апсолутном броју, а када су
финансијска издвајања чак и изнад
тога.

• да имају потребу да културна понуде буде што комплетнија и што
квалитетнија.
С тога смо у формулисању наших хипотеза и кренули с претпоставком да са истим финансијским
средствима, са којима сада располажу надлежна министарства која се
баве културом, можемо другачијом
организационом с трукт у ром
постићи много више. То смо установили у предистраживању, а наше раније бављење овом научном
области (а у оквиру свеобухватног истраживања које смо спровели у магистарском раду у области
књиге) дало нам је повода да се истраживачки посветимо много ширем проблему културе: њеним
менаџментом.
“Веома је опасно веровати да
наука може да предвиди исход
догађаја који су по својој природи непредвидиви – а у њих се може убројити свака активност која
укључује људска бића. У области
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уметности наука може открити и
описати трендове, могућности, чак
и вероватноће, али не може гарантовати резултате”13, пише Кит Дигл,
образлажући сам себи постављено
питање, може ли научни приступ
у маркетингу умјетности бити од
помоћи.
На основу статистички података у БиХ 1991. године било више
од 200.000 становника са вишом и
високом школском спремом, што
је било око 6,6% гдје су жене чиниле чак надполовичну већину.
Истраживањем у периоду 2001−
2004. год. у анкети Живјети у БиХ
овај проценат становника са вишом
школом и факултетом је пао на 6,1%
што је можда најалармантнији податак када је у питању и ово наше
истраживање, дјеловање и функција
институција културе. Ко ће творити културну политику и културне
вриједности, коме их нудити и како презентовати ако нам образовање
стагнира?! Забрињава и податак да
је број неписмених у БиХ 1991. године био двоцифрен проценат?
14

Непуних 5% породичних издвајања
за културу и образовање је велики
породични издатак, али ни изблиза
довољан за потребни и жељени квалитет образовања и културе. Како
онда разумјети када Влада Републике Српске годинама за цјелокупну
културу издваја мање од процента од укупног буџета, а нико од корисника тих средстава се не буни?!
Бар манифестно. Дилема је: да ли је
средстава довољно за културу или
важи она девиза „не можете ме тако мало платити колико ја могу мало радити“.
Запослени у институцијама
културе на проблеме у својим радним организацијама сматрају да у
институцијама има више оних који
не раде у корист културе. Наше
истраживање16 показује да је то проблематика која и те како оптрећује
укупну културу Републике Српске
и БиХ.

Морамо напоменути још један
податак да су у структури издатака за потрошњу просјечног
домаћинства у БиХ, издаци за
образовање и културу тек 4,8%
од свих издатака.15 Тај је проценат
знатно мањи од европског просјека.
13 Kit Digl, Marketing umetnosti, Clio, Beograd 1998.
god. str. 11
14 Zavod za statistiku BiH, 1991. god.
15 Agencija za statistiku BiH, HBS 2004. god.
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institucijama kulture u BiH i RS
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Питање бр. 1: Сматрате ли да у институцији гдје радите има вишка радника?
Питање
Сматрате ли да у институцији гдје радите има вишка радника?
Да
Не
Укупно

Број одговора
ф

%

96
9
105

91,43
8,57
100,00

Питање бр. 2: Колико запослених у институцији културе гдје радите је из домена “општих служби”, а не директних “произвођача”?
Питање
Колико запослених у институцији културе гдје радите је из домена «општих служби», а не директних «произвођача»?
Нема таквих
Много
Подношљиво
Укупно

Број одговора
ф

%

21
65
19
105

20,00
61,90
18,10
100,00
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И грађани БиХ, њих 970, у нашој анкети размишља на начин, не много различит од запослених у институцијама културе.
Питање бр. 3: Сматрате ли да у институцијама културе у Републици Српској има вишка радника?
Питање
Сматрате ли да у институцијама културе у Републици Српској
има вишка радника?
Да
Не
Немам података о томе
Укупно
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Број одговора
ф

%

708
58
204
970

72,99
5,98
21,03
100,00
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На жалост ситуација ни у осталим буџетским институцијама
културе у РС није ништа боља: у
Књижевној задрузи у Бања Луци од 10 запослених 6 је административаца, у Музеју савремене
умјетности РС половина од 22 запослена су административци, у Народном позоришту РС запослено
је 86 радника а од тога 27 је из области адмистрације и техничког
одржавања.
Наше истраживање је ишло трагом како на нивоу БиХ, а прије свега
Републике Српске изнаћи оптимална рјешења за функциоинисање
институција културе у кризним временима у друштвима у транзицији.
Руководили смо се основним одредницама:
• не повећавати захвате у буџету
Републике Српске за новим средствима за институције културе,
• смањити број запослених радника који не раде у директној
„културној производњи“,
• пов ећати бр ој а нг ажов аних и запослених ра дника из „производње културних
вриједности“,
• повећати, за најмање четвртину
укупних прихода институције,
приход „продајом“ властитог
културног производа,
• неопходна је боља организованост и функционалност
институција културе у криз-

ним временима у друштвима у
транзицији,
• значајно потенцирати и истицати значај менаџмента у
функционисању институција
културе,
• наглашено истицати значај
и допринос културе укупној
економији друштва,
• утицај културне дипломатије
на прављење имиџа заједнице у
укупном друштву,
• централизовати заједничке службе институција културе у Бањој
Луци и на тај начин ослободити
дио буџетских издвајања и зарада
тих предузећа за повећање квалитета и квантитета културне понуде институција културе,
• организовати и мотивисати лидере у институцијама културе
да стварају резултате који ће се
видјети у стварности,
• извршити дисперзију културних
производа и ван центара културног стварања и монопола.
На основу истраживања, општих закључака, јасно је да радници у културу и грађани у БиХ и
Републици Српској знају шта хоће
од своје културе и шта очекују да
добију за свој порез који плаћају.
Ова поједностављена констатација
обавезује и грађане и „произвођаче
културног производа“ да морају
добро да поведу рачуна о времену
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које долази и шта у њему може да се
опредмети у вријеме рецесије, сиромашне заједнице у транзицији, без
јаке законске основе и кадрова који
културу још не доживљавају као
производ и менаџерских тимова у
институцијама који сматрају да се
само буџетирана средства требају
„поштено подијелити“, а да при томе мисле на минули рад и неке изванкултурне и важеће озбиљне
критерије у вредновању културних
вриједности данас.

Занимљиво је запажање да чак
двотрећинском већином запослени у институцијама културе предлажу хитну реформу, што се слаже
и са размишљањима анкетираних
грађана?!
И грађани у нашој анкети
самтрају да се институције културе морају што хитније, темељито
и професионално реорганизовати.
Следећи резултати то најозбиљније
налажу.

Питање бр. 6: Да ли сте Ви за реорганизацију институција културе у Републици Српској?
Питање
Да ли сте Ви за реорганизацију институција културе у Републици Српској?
Да, одмах
Нема потребе
Постепено
Укупно

На основу наше тврдње да ли се
заједничке службе институција културе у једном мјесту треба центра124

Број одговора
ф

%

708
58
204
970

72,99
5,98
21,03
100,00

лизоивати у заједничке службе, бар
у времену транзиционих промјена
и жестоког покушаја да се култу-

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА КУЛТУРЕ УСЛОВИМА РАДА У ТРАНЗИЦИОНИМ

ра избори за своје мјесто под сунцем, али и са циљем да културна
дипломатија покуша да разгрне
тамне облаке над земљом, грађани
и запослени у институцијама су
јасни: грађани са чак непуних 76%

траже смањење потрошње за административне раднике, а запослени
у институцијама културе, који живе од рада у култури чак плебисцитарно траже такву реформу.

Питање бр. 6: Да ли сте за идеју стварања централизонане
заједничке службе институција културе у Републици Српској да би се
више средстава ослободило за “директну културу”?
Питање
Да ли сте за идеју стварања централизонане заједничке службе
институција културе у Републици Српској да би се више средстава ослободило за «директну културу»?
Обавезно
За то нема потребе
Може се и на други начин уштедјети «културни динар»
Укупно

Овако су одговорили запослени
у институцијама културе којима је

Број одговора
ф

%

97
2
6
105

92,38
1,90
5,71
100,00

то хранилица породица, а грађани,
њих 970 овако:

Питање бр. 8: Да ли сте за идеју стварања централизонане
заједничке службе институција културе у Републици Српској да би се
више средстава ослободило за “директну културу”?
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Питање
Да ли сте за идеју стварања централизонане заједничке службе
институција културе у Републици Српској да би се више средстава ослободило за «директну културу»?
Обавезно
За то нема потребе
Може се и на други начин уштедјети «културни динар»
Укупно

И што је било и за очекивати културни произвођачи се залажу у својим предузећима да
„производе“ елитистичку културу,
коју опет грађани „неће“, јер њих
интересује популистички производ
институција културе, а потом образовно-едукативни, док је на трећем
мјесту елитистичка култура. Помирити ове двије крајности је умјеће
руководних тимова институција
културе. Како направити резултат,
како понудити квалитетан производ који се треба допасти већини
и који се сада, а нарочито убудуће
мора продати, и то што боље и за
што више.!
126

Број одговора
ф

%

737
49
184
970

75,98
5,05
18,97
100,00

У сиромашним друштвима у
транзцији институције културе
имају и те како значајно мјесто. Из
нашег истраживања јасно је да се
институције културе у Републици Српској морају кадровски и организационо оспособити како би
могле да одговоре све нараслијим
пот р е б ама грађана. Јачање
менаџерских тимова је приоритет
уз реорганизацију и „појефтињење“
функционисања институција у корист квалитетних програма и
грађана.
Институције културе треба
да се реорганизују и ријеше баласта подобних и партијских запосле-
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ника у култури у корист радника у
култури. Децентрализација производа културе институција је један
од првих услова јер се садашњи
прескупи производ затвара у уске
кругове без могућности и жеље
да га критика грађана адекватно
валоризује.
Дисперзија ква литетних
пројеката је неопходност и захтјев
грађана према институцијама културе. У том пројекту је и могућност
стварања одређеног прихода од изведеног програма продајом производа, донацијама, спонзорствима
или другим облицима.
Квалитетан производ културе је најбољи амбасадор једног народа и друштва.
Културна дипломатија, које сада нема на нивоу БиХ нити Републике Српске, је велики изазов за
савремени, неки будући менаџемент
у институцијама културе у Републици Српској и БиХ. Сиромашна
друштва у транзицији највећу прилику имају у промовисању својих
културних вриједности које тада
постају њихови најозбиљнији амбасадори и носиоци позитивних
идеја и стремљења изван граница
те заједнице. На крају, то су и први
носиоци идеје о могућим контактима и других облика привређивања
и стварања климе и позитивног окружења за најразноврсније
инвестиције и улагања.

Развој културних индустрија у
овако осиромашеним заједницама
пада иницијално и развојно на ресорна министарства и институције
културе које морају бити носиоци идеје и њеног развоја. Шанса за
развој културе у оном савременом
облику у БиХ данас је преко културних индустрија. Наше истраживање
је показало да грађани не осјећају
да уопште постоје неке назнаке
индустрија у култури, али сматрају
да се на том пројекту мора и те како
радити из неколико разлога:
• запослиће се више стотина махом
младих стручних кадрова,
• подићи ће се ниво и квантитет
културне понуде,
• култура ће и у буквалном смислу
бити деметрополитизована и децентрализована,
• створиће се нова вриједност и
нови производ индстрија културе што ће створити претпоставке
и за развој културе на свим потребним и жељеним нивоима.
Реорганизација инстутуције
културе у Републици Српској
би требала ићи у смјеру кадровског и професионалног јачања
менаџерских тимова и директних
радника у култури. Други корак је
ослобађање вишка радника из општих и правних служби и служби књиговодства и рачуноводства
те стварање јединственог бироа,
агенције на нивоу свих институција
127

Стручно-научни скуп: каква је будућност театра?- Продукција савременог театра

културе у Републици Српској који
би имао адекватан број запослених
тј. највише 6 у односу на садашњих 9
институција културе гдје постоје запослени: по један правник, најмање
2 радника у књиговодству и рачуноводствима, секретарице и возачи
(45). Ако је њихова просјечна бруто плата 1.500 КМ то на годишњем
нивоу износи 810.000 КМ, а то је
велики износ. Ако томе пак додамо и трошкове сертификације свих
шефова рачуноводства, заузимање
канцеларија и осталог простора
који мањка институцијама културе, као и остале трошкове које праве запослени (45) онда је тај износ
на годишњем нивоу уштеда чак милионска. Озбиљна анализа, шта то
раде запослени у тзв. општим службана 365 дана, показује поразне резултате и доказује да сав посао могу
да заврше за 6 ефективних радних
дана. А шта остало вријеме раде?!
Нико се не пита јер је социјални
елеменат изнад професионалног и
резултата рада.
Ова реорганизација би дала још
један квалитет за грађане и свакако би подигла ниво посјећености
културним пројектима јер би се
из јединственог центра координисао календар културних догађаја
у појединим мјестима. Пракса је
показала да институције културе
у једном дану у исто вријеме праве по двије три манифестације
гдје заинтерсовани грађани немају
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могућност праћења догађаја, а потом се отвара празан простор нерада институција, јер се сада ради под
геслом „ми смо своје одрадили, ко
је видио видио“. Најбоље, што мање
очију види, то је критика мања.
Формирањем јединствене добро
осмишљене, агилне и професионалне агенције за маркетинг културних институција Републике Српске
постигло би се следеће:
• сви пројекти институција културе би имали квалитетну маркетиншку подршку и логистику,
• била би боља координација
између институција културе
и усаглашен би био календар
догађаја, како на нивоу града, тако и на нивоу Републике Српске,
• створила би се потреба и могу
ћност сарадње више институција
на заједничким пројектима, а не,
као до сада, да институције „иду
на одмор“ а празан простор се отвара најразличитијим мешетарима у култури, нарочито у данима
љетњих одмора,
• агенција би за рачун институција
културе могла да ангажује све оне
„извођаче радова“ који недостају
институцијама под повољнијим
условима јер је то заједничка
агенција свих институција културе,
• агенција би била најбоља стручна подршка менаџерима у
институцијама културе који би
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имали врсне професионалце из
маркетинга на располагању за све
пројекте и акције, а финансирали
би се из заједничког буџета свих
институција, значи јефтиније и са
знатно мањим бројем запослених
а на вишем професионалном нивоу,
• агенција би уз координацију са
менаџерима институција културе морала да обезбиједи најмање
25% властитих средстава за сваку институцију у односу на
буџетирана средства. Значи, директни произвођачи производа
културе у институцијама културе би били вишеструко зинтерсовани и стимулисани да раде
оне пројекте који ће имати поред
културних и економских ефекета
у своме раду.

1.1 Нови модел организационе
структуре институција културе
На основу изнесених опажања
у погледу функционисања инсти
туција културе, рада менаџерских
тимова те активностима које оне
спроводе, у нашем истраживању
дошли смо до закључка о неминовности реорганизације институција
културе. Пажљивом анализом,
уважавајући запослене, те културне институције од посебног значаја,
нова организациона структура би
допринела кадровско и професионално јачања менаџерских тимова и директних радника у култури,
те много ефикаснију реализацију
пројеката, отварајући шансе да
заживи културна индустрија
и културна дипломатија. Тиме би се створили услови за
децентрализацију културе. Проицирани модел изгледао би овако:
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Табела бр. Нови начин организације Институција културе Републике Српске

1.2 Предности понуђеног
модела
Постојеће стање у институцијама
културе у Републици Српској, очигледно је неодрживо и не даје по130

требне и жељене резултате.То је
показало и наше истраживање.
Понуђени модел реорганизације
институција културе нуди следеће
предности:
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• смањењем броја запослених радника у тзв.заједничким службама и формирањем заједничке,
обједињене службе, нуди мноштво практичних повољности:
• менаџерски тимови уну тар
институција културе ће добити
више простора за бављење струком и организацијом институције
само у погледу стварања што
бољих културних производа и за
стварање услова и боље климе за
заживљавање културе,
• отвара се простор за стварање
што повољнијег општег миљеа
за просперитет и других области људског живљења (страних
инвестиција, отварање дипломатских и других представништава и канцеларија...),
• располагаће са већим буџетским
средставима, јер ће се дио средстава ослободити за пројекте из
те институције,
• наизглед, дио централизације
функција институција културе
је само у домену кординације календара активности како би се
постигла боља, квалитетнија и
сврсисходнија дисперзија производа културе које остварују
институције,
• сарадња и реализација заједни
чких пр ојекат а на нив оу
институција културе у Републици Српској и БиХ,

• стварање услова и преспоставки за заживљавање културних индустрија које за сада не
постоје,
• избором квалитетних пројеката
и производа културе поспјешити
и активирати културну диплома
тију која има за задатак и мора да
промијени за сада лош имиџ Републике Срспке у једном дијелу
свјетске јавности,
• пројектовање пројеката и производа институцја културе који
би били примјењљиви и лакше дистрибуирани на читавој
територији Републике Српске
и БиХ (позоришна представа
која се може извести у већини
постојећих инфраструктурних
објеката у БиХ, изложбе које се
могу преносити и поставити у
више мјеста,...),
• маркетиншка подршка свим
пројектима институција културе
од стране стручне и компетентне екипе професионалаца који ће
имати посла цијеле године радећи
плански за све институције културе, а не као до сада да су били
ангажовани непуну радну седмицу на пар пројеката у току једне
године,
• стварање услова и претпоставки да институције културе аплицирају са властитим
пројектима у свим фондовима
и асоцијацијама које имају потребе за пројектима из култу131
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ре на нивоу Републике Српске,
БиХ и свим другим приступним фондовима ЕУ. Овај „сервис“ институција културе ће
тек у долазећем периоду добити на значају, јер ће бити потребно знање и искуство у прављењу
валидних пројеката и потребне
документације,
За реализацију овог проблема основна претпоставка је стање
потребне свијести и циља: шта се
хоће од културе и са културом (у
оквиру тога и са институцијама
културе). Сва истраживања и
ослушкивања јавности јасно нам
говоре да се мора извршити неопходна реорганизација, прије
свега институција културе. Ако
је друштво мало, сиромашно и у
транзицији, као што је то Република

Српска, па и БиХ, понуђени модел
трансформације, без нових улагања
и без додатних оптерећења буџета
сматрамо да је за сада потребно,
пожељно и реално рјешење, али не
и коначно.
Важно је нагласити да је овај
процес реорганизације институција
могуће реализовати у релативно
кратком временском периоду и да
може почети давати позитивне резултате. Садашње лоше стање нуди
реалну могућност остваривање манифестних добрих резултата, а стратешким промишљањем стварају се
претпоставке за цивилизован и
квалитетан рад институција културе, које би могле и морале да буду
примјер успјешне трансформације
која даје резултате и за друге области рада и живљења у БиХ и Републици Српској.
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ЗНАЧАЈ ИНДИВИДУАЛНИХ СЛОБОДА У САВРЕМЕНОЈ ПРОДУКЦИЈИ И ЕСТЕТИЦИ

Баришић Сандра,

ЗНАЧАЈ ИНДИВИДУАЛНИХ СЛОБОДА У
САВРЕМЕНОЈ ПРОДУКЦИЈИ И ЕСТЕТИЦИ
ПОЗОРИШНИХ ПРОЈЕКАТА, ТЕ СТВАРАЊЕ НОВИХ
ВРИЈЕДНОСТИ
Сажетак: Позориште је данас ту да поставља питања о друштвеним проблемима и да изазове одређене реакције, а умјетници имају обавезу да утичу на власитио окружење и доприносе својим радом развоју
бољег друштва.
Продукције савременог театра имају за циљ указати на значај индивидуалних слобода, како у позоришној умјетности, тако и у друштвеној
заједници. Данашње генерације младих позоришних стваралаца смјело се
хватају у коштац са савременим тренутком.
У раду се указује на значај комуникације са друштвеном заједницом
(публиком), јер у противном тешко можемо говорити о дјелотворној
умјетности савременог доба, која би тај дијалог покренула. Продукција
је најважнији сегмент у процесу стварања представе, тако да продуцент у
суштини, у својој професији треба да тежи ка савршенству и самим тим
постане вођа тог процеса (стварања представе).
Основни смјер требао би да буде, неке нове, провокативније, отворене позоришне форме, које би представљале помак у редитељском смислу.
Позориште је у неком смислу „поезија стварности“, склоп истинитих,
стварних догађаја, мисли, тренутака...
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У раду је објашњен значај освјештења истине и емотивности унутар
људског бића, што је најважније за позориште, јер унутар те нове емотивне призме настају ангажоване представе, које бескомпромисно и директно третирају горућа друштвена питања.
Свакако, у раду није занемарен значај копродукција које јесу, и биће извор вишеструке користи током кризе која је уздрмала све, а тако постала и саставни дио позоришне умјетности.
Кроз рад се истиче значај нових модела културне продукције,
повезивања умјетника из региона, и промоције друштвено одговорног,
културног и умјетничког стваралаштва. Указано је на задатке савремене продукције, те кроз практичне примјере показано како промишљају
савремени позоришни умјетници, театри и театарске групе, те каквом
културном политиком одгајају критичку културну публику и враћају
достојанство позоришној култури.
Указује се на проблематику одрживости позоришта као институције
код нас, у региону, те финансирања позоришних пројеката. Успостава
нових естетских концепата је значајна да би театар заузео релевантно
мјесто у друштву. Једно озбиљно позориште може да постане мјесто
истине, весник неких нормалних ствари. Како каже доц. др Дарко Лукић:
„У казалишту је могуће све, то је кућа чудеса. Највеће је чудо, дакако,
да уопће постоји“.1
Кључне ријечи: позориште, продукција савременог театра, индивидуалне слободе, комуникација, продуцент, позориште – поезија стварности,
ангажоване представе, копродукција, културна политика, нови естетски концепти, одрживост позоришта – институција, финансирање позоришних пројеката

1. Увод
Умјетност је одувијек била
друштвено ангажована. Позориште
је ту да поставља питања о друштвеним проблемима и покушава да изазове одређену реакцију. Умјетници
имају обавезу да утичу на власти1

1 http://pomet.adu.hr/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=440:kazalina-produkcijakarika-bez-koje-se-ne-moe-stvarati-kazalina-est
etika&catid=70:clanci&Itemid=100
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то окружење и доприносе кроз свој
рад развоју бољег друштва. Важно
је да сви ми говоримо и дјелујемо
отворено у јавном простору, и покушавамо да разбијемо стереотипе
који су у нашем друштву и више него присутни.
Свака борба за индивидуалну
слободу тежи утопији, тежи друштву у којем би било подношљивије
живјети. Музичко – пантомимска
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игра „Зваће се Хамлет“ имала је за
циљ да укаже на проблем избора:
прећутног прихватања друштвене
конвенције, или борбе за индивидуалну слободу.
„Криза позоришта је у цијелој
Европи“, како тврди српски редитељ
Светозар Рапајић. Он још сматра да је мали број квалитетних и
захтјевних представа, а самим тим
је већи број оних које називамо
комерцијалним.
Суочавамо се са кризом театра
као медија, али и са апсолутном
доминацијом нових медија који су
све присутнији у животу младих
људи, али и осталих друштвених
слојева. Нови медији практично не
стварају такву врсту културних навика.
Да лоша позоришна продукција
нема везе са економијом, мишљења
је професор и сценограф Радивоје
Динуловић2.

га линија развоја и другачији начин
мишљења, него онај који је везан за
продукцију у смислу материјалне
базе продукцјске. Мислим да би позориште заиста морало да развија
ону своју улогу која је базична: она
је социјална, друштвена, идеолошка, сигурно не да прави високу забаву користећи велике буџете. Некако
мислим да ми као друштво и средина немамо више снаге за баналности, за ствари које се раде тек да
би биле урађене, за продукцију зато
што смо дужни некој општини, или
министарству да изведемо баш четири позоришна пројекта”.3
Продукција је најважнији сегмент у процесу стварања представе,
а самим тим продуцент у суштини
треба у својој професији да тежи ка
савршенству, те постане вођа тог
процеса ( стварања представе).

2. Савремени тренутак
“Мислим да то нема много везе театра

са економијом. Чини ми се да никада
у позоришту продукција није имала
много везе са финансијама и да смо
заиста имали можда понајбоље резултате онда када је то била дру2 Рођен је у Београду, 18. марта 1957. године, где
се и школовао. Под вођством проф. др Ранка
Радовића, дипломирао је и магистрирао на
Архитектонском факултету Универзитета
у Београду, а докторирао на Факултету
техничкин наука Универзитета у Новом Саду.
Од 1985.године, па у наредних десет година,
колико је провео као технички директор у
Позоришту „Атеље 212“, водио је реализацију
преко 60 сценографских и костимографских
пројеката.

Велики храватски и босанско –
херцеговачки позоришни редитељ,
продуцент и теоретичар, Јурислав
Коренић, (био је и оснивач Камерног театра 1955. године) је трагао за новим театарским изразом
и другачијим театарским профилом од оног који је преовладавао у
тадашњој Југославији.
3 http://www.slobodnaevropa.org/content/
jugoslovenski-pozorini-festival-u-uzicu/24768543.
html
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„Тај нови, иновативни и трагалачки приступ у театарској
пр од у кцији пр едс т а вљао је
стремљење према европској авангарди тог времена“.4
Позоришни продуцент из Црне
Горе мр Јанко Љумовић истиче: „Тај
поглед у прошлост најбољи је начин
да се одредимо у садашњости или
припремимо за будућност“.5
Данас израстају нове генерације
младих позоришних стваралаца
који се смјело хватају у коштац са
савременим тренутком. Нове позоришне тенденције посвећене су
савременим извођачким праксама у пољу савременог политичког театра. Послије скоро педесет
година постојања, Битеф је имао
немјерљив утицај на српску позоришну сцену и нову генерацију аутора.
Како тврди црногорски продуцент, мр Јанко Љумовић, дијалог
је суштина умјетничког чина. Без
комуникације са заједницом (публиком) тешко можемо говорити
о дјелотворном умјетничком чину,
или умјетности која у савремености
и настаје да би тај дијалог покренула, те тако сви били актери неког
мисаоног процеса, у коме смо у потрази за неким бољим свијетом.
4 http://www.kamerniteatar55.ba/o-nama/
5 http://www.slobodnaevropa.org/content/

pozoriste-u-crnoj-goru-u-kostac-sasavremenim-trenutkom/25170037.html
138

3. Позориште као
поезија
Последњих година препозна
тљиве су неке нове, провокативније,
отворене позоришне форме које
представљају помак у редитељском
смислу. У њима нема понављања и
чине аутентичну естетску пустоловину. Тексту се приступа отоворено, драмски текст понекад
служи само као полазиште, или као
инспирација за неконвенционалан
редитељски поступак.
Дилеме времена у којем живимо
синтетизоване су у савременим театарским остварењима, које успјевају
да остану у неку руку јединствене уз
сву разноликост токова. Идеологија
није више основа за умјетност, него
је средство провокације. Ако уопште постоји такав моменат, онда је
то свакако дио цјелине коју зовемо
представом.
Човјек покушава да створи, или
артикулише ону другу стварност,
односно подсвијест стварности,
чак иако дјелује на површини. Позориште је на неки начин „поезија
стварности“, склоп истинитих,
стварних догађаја, акција, тренутака…
Ангажоване представе се баве стварношћу, оним што нас
окружује, личним, друштвеним и
политичким. Свака представа се
дешава из неких разлога и неких
хтијења.
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4. Драма између
класичног и
савременог
Много пута смо чули од неког
редитеља да режира драме на класичан начин, а показало се као веома
напредно, врло особено, чак нешто
ван свих токова, или једноставно
модерније од уобичајеног. Позориште никада није представљало
само драмски текст. Драмски текст
је само једна од могућности.
Док је традиционална драма
т у рг и ј а у м ј е т н и ч к а п р а кс а
прилагођавања драмског комада
мизансцену, преузета из њемачког
театра 19. вијека, интердисциплинарна драматургија је савремена теоријско – умјетничка пракса
усмјерена на постдрамско позориште, као и на савремени плес и перформанс. Она комбинује елементе
теорије извођачких умјетности,
студија перформанса, традиционалне драматургије и различитих
савремених умјетничких области,
обезбјеђујући конзистентан концептуални креативни оквир за
продукцију у области савремених
извођачких умјетности.
Представе које тематски, бескомпромисно и директно третирају
горућа друштвена питања, а на
формалном плану трагају за иновативниом формама, изазивају
велико инересовање публике, критика, медија.

Веома је важно освијестити у
себи истину и емотивност. То је
најважније када је ријеч о позоришту. Када једном те своје ресурсе пробудимо у себи, улазимо
у једну другу призму емотивног
посматрања.

5. Савремена позоришна
сцена и продукција
Полазећи од репертоара регионалних позоришта у протеклих пар
година, можемо рећи да су границе међу државама практично нестале. Таквог је мишљења и др Дарко
Лукић, театролог и професор. Све
је више копродукција у региону.
Мијешају се театри, редитељи, глумци, сценски радници, продуценти.
Све је мање новца за неке велике
амбиције. То је чињеница коју на
жалост не можемо промијенити. С
друге стране, неке изведбе су јако
занимљиви покушаји и пројекти.
Међутим, ако се осврнемо на
ситуацију у региону, државе не
препознају важност експерименталних, иновативних пракси.
Економска криза је уздрмала све.
Неки темељи су урушени, а други
трајно оштећени. Професор Лукић
скреће пажњу да је криза постала саставни дио умјетности. Она је
тема, узрок, посљедица, свакодневница, с њом продуценти и критичари гледају на домете савремене
умјетности. Из таквог окружења
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посматрамо будућност, надајући се
да финансије за културне пројекте
неће нестати заувијек, или бар неће
нестати преко ноћи.
Многи европски и свјетски
културни центри се суочавају
са економском кризом. Зато ће
копродукције доносити вишеструке користи. Улагање новца са више страна, омогућава долазак до
већег буџета. Доласком умјетника
из различитих простора, дешава
се прилив нових знања и искустава. Тако стварамо нове вриједности.
На тај начин отварамо могућност
представљања пројеката у више
земаља, на више различитих мјеста,
те се тиме отварамо према већем
броју публике.
Свјесни смо да су копродукције
не тако ријетко скупи пројекти.
Неопходно је усагласити репертоаре позоришних сцена, различитих крајева региона. Континуитет
играња таквих представа велики је
изазов за продуцента. Ту се отвара
простор за савремене, школоване
продуценте.
Оно што позоришној умјетности
у савременој садашњости недостаје,
јесте, добра критика. Добра критика треба истинску подршку у савременом свијету умјетности. Критика,
добра, или лоша је свакако корисна,
и мора да буде подршка.
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6. Од продукције ка
театру
Театар данас у продукцијском
погледу захтијева упознавање са
идеолошким принципима рада
кроз истраживање додирних тачака између позоришта и ритуала,
откривање позоришта као мјеста
личног развоја и мјеста личног искуства, истраживање индивидуалних архетипова као предуслова
креације. Откривају се могућности
дубљих нивоа комуникације у позоришту, наглашавајући ослобађање
индивидуалне егзистенције унутар специфичних услова позоришта као колективног простора,
откривајући екстатичке капацитете људског бића и превазилазећи
личне опструкције као што су страхови, стид или предрасуде, које
оптерећују људску комуникацију,
чак и у свакодневном животу.
Позориште је средство трагања
за другачијим видицима (мислима,
осјећањима, искуствима), ширења
сопственог унутрашњег простора,
креирања смисла сопственог живота, као и развијања личних способности. Позориште је мјесто на
ком се сусрећу идеја и конкретно искуство, мисао и емоција, и
остварује снажна веза између живота и умјетности.
Емотивна стања су упоришта
савремене театарске форме. Неопходно је феномен театра држа-
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ти будним у односу на стварност.
Естетика позоришта позива друштвеност на етику.6 Свака умјетност,
па и умјетност театра постоји готово као инцидент.
Нова позоришна естетика Бернар Мари Колтеса7 базирала се на
књижевној традицији, али и на раду његовог модерног претка Жана
Женеа8. Препуна је дугих монолога, еротике, насиља и филозофско
– политичког дискурса савременог
друштва.
Емоционална снага и умјетничка
вриједност представе „Брод за лутке“ коју је режирала Ана Томовић,
Српског народног позоришта из
Новог Сада, је неоспорна. Таквог
мишљења је и српски тетаролог др
Иван Меденица. Млада редитељка
Ана Томовић9 градила је веома радикалан, маштовит и експерименталан театарски израз, али није
правила експерименте тамо гдје им
није мјесто.

6 http://www.tacno.net/kultura/darko-cvijeticestetika-pozorista-poziva-drustvenost-na-etiku/
7 Бернар Мари Колтес – француски драматург
и позоришни редитељ
8 Жан Жене је био француски писац, драматичар и политички активист, један од истакнутух
представника француске модерне књижевности.
Као драматичар је постао једна од водећих личности авангардног театра и театра апсурда. Његова
најзначајнија дјела: Querelle de Brest, Journal du
voleur i Notre Dame des Fleurs te Le Balcon, Les
Nègres, clownerie, Les Bonnes i Les Paravents.
9 Ана Томовић је рођена 1979. године у Београду.
Дипломирала је позоришну и радио режију на
ФДУ у класи проф. Егона Савина и асистента
Душана Петровића.

Неопходно је да као ствраоци
театра дефинишемо проблеме који
се тичу заједнице којој и сами припадамо. То могу бити проблеми нама блиских особа, неке мањинске
групе, или наши лични проблеми с
којима се суочавамо. Те исте проблеме је потом потребно исказати
позоришним језиком, те их креирати у оквир сцене.
Најчешћи проблеми савременог
друштва о којима продуцент – креатор треба да промишља заједно са
редитељем јесу, проблеми опсесије
и дискриминације. Огромна је одговорност особа које су укључене у
један такав процес, те је с тога веома важно истаћи њихов значај,
те им повратити потпуну моћ за
дјеловање.
Модерни театар не мора да
се цијени по томе колико он
задовољава навике публике, него
по томе колико их мијења. Не мора се питати држи ли се он „вјечних
закона драме“, него може ли он
умјетнички савладати законе по
којима се одвијају велики друштвени процеси нашег раздобља.10 Не
да ли он може заинтересовати гледаоца за куповину карте, дакле за
театар, него да ли он може заинтересовати гледаоца за свијет.

10 http://www.rastko.rs/drama/vjevtovic-uzbudljivo.
html;
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7. Савремена културна
продукција
Хартефакт11 у оквиру програма
„Продукција“, повезује разнолике регионалне умјетничке изразе и
креира јединствен регионални културни простор кроз нове моделе
културне продукције, повезивање
умјетника и умјетница из региона,
и промоцију друштвено одговорног културног и умјетничког стваралаштва.
Хартефакт заговара нове моделе продукције, регионалне сарадње
и алтернативних видова едукације.
У оквиру програма „Продукција“,
креира простор за умјетничко
комуницирање на болне друштвене теме.
Мијењајући постојеће умјетни
чке и културне праксе у региону,
Хартефакт подржава умјетнике који
посједују знање и жељу да критички промишљају друштво које их
окружује. Рад младих умјетника
се афирмише и додјелом годишњег
признања за најбољи савремени ангажовани драмски текст.
11 Хартефакт је основан 2009. године као
организација која је посвећена јачању
критичке свести и изградњи отвореног
и слободног друштва кроз креативну и
уметничку размену, на важне уметничке теме
које се тичу људских права, слободе говора и
друштвене одговорности. Ми подржавамо и
подстичемо савремено и ангажовано културно
и уметничко стваралаштво, и тиме стварамо
услове за креирање нове генерације друштвено
ангажованих, креативних и прогресивних
снага које ће критички промишљати свет око
себе и доприносити развоју читавог региона.

142

Активности програма „Проду
кција“ усмјерене су прије свега на
позориште и визуелну умјетност.
Друштвено – политички ангажована позоришна продукција
представља централну тачку рада
на основу које је Хартефакт препознат као носилац савремених
умјетничких израза у региону.

8. Умјетничке
продукције –
савремена естетика
Снага умјетности и љепоте
исцјељује појединца и друштво.
Савремене продукције имају задатак да нам креирају представе које
су дубоко емотивне, енергетски
јаке и са врхунском естетиком, са
жељом да се дотакну људи и повежу са властитом душом, њиховим
стремљењима, губицима и сновима.
Нужно је да савремене продукције
понуде сцену на којој ће се сусрести наши демони и наши анђели,
на којој ћемо плакати, смијати се
и заједно трагати за одговорима на
велика људска питања. Задатак продуцента – креатора свог посла јесте,
да кроз своју умјетност учини овај
свијет њежнијим мјестом за живот.
‘’Невид театар’’12 плови на курсу храбре, неконвенционалне и
12 Невид театар је независна театарска трупа
из Бањалуке, основана 2009. године, која за
циљ има реализовање културних догађаја,
што подразумијева продукцију и промоцију
неконвенционалног умјетничког, а посебно
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ангажовне театарске естетике. Основни проблем чланова „Невид Театра“ јесте адекватан простор за рад
и припрему представа и пројеката,
и згог тога нису у стању да остваре
планиране и жељене копродукције.
План и програм „Невид Театра“ доприноси едукацији о алтернативном приступу театарском изразу
на локалном и националном нивоу, јер промовише невербални театар и различите форме театарског
стваралаштва. На тај начин доприноси културном развоју Бањалуке,
Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Чланови “Невид театра“, Горан Дамјанац, Дејан Андрић, Дарко Ђекић и Марко Дукић истичу:
„Досљедном политиком нашег театра и укључивањем релевантних инстит уција економског,
образовног и културног сектора,
одгојићемо културну критичку публику и вратићемо позоришној култури достојанство“.13
Гл у м а ц Н П Р С Љ у б и ш а
Савановић је истакао да је што се
тиче позоришта у Бањалуци једино
добро појава више формалних и неформалних трупа које се баве позориштем, као и константан рад
и борба оних који већ егзистирају
(ДИС, Студентско позориште).
театарског изражавања, продукцијом
театарских представа и перформанса
13 http://www.oslobodjenje.ba/kun/nevid-teatariz-banje-luke-vraticemo-pozorisnoj-kulturidostojanstvo

Издвојио је „Невид Театар“ који
његује нешто сасвим ново за наше
просторе, те изразио наду да ће екипа младих људи која промишља на
савремен начин истрајати на свом
путу.
Позориште као умје тност
и позориште као институција
представљају специфичан вид
умјетничке продукције, чија мултидисциплинарност и карактер такозване живе умјетности носе са
собом специфичне изазове који засигурно у професионалној каријери
продуцента дају посебан печат. Те
изазове је потребно поставити у
једнаку раван одговорности према умјетнику, као и свим актерима
у процесу позоришне продукције,
и наравно према публици. Изазов се огледа у потреби да се остане у посебној форми, прије свега
комуникацијској, јер је потребно
обезбиједити садејство свих актера који граде репертоар једног позоришта. Одговоран продуцент је
добар сарадник и подршка свима
који на професионалан начин улазе
у поље креативности, иновације и
радости стварања позоришне представе.

9. Образовна улога
театра
У вријеме када у градовима
Србије ничу коцкарнице, фолкотеке, или шопинг молови, у Но143
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вом Саду 2008. године никла је
нова позоришна дворана, у оквиру Гимназије „Лаза Костић“. Група
драмских умјетника из Новог Сада,
увидјела је прилику да на прави начин оживи овај театарски простор.
У разговору са директором
Гимназије „Лаза Костић“, Вукашином Лазовићем, дошли су до
закључка да у овом простору, који је
превенствено намијењен за потребе
школе (школске представе и друге
пригодне свечаности), постоје услови, али и потреба за организовање
редовног позоришног живота.
Жеља „Новосадског Новог
Театра“14 била је, и јесте да својим
радом освјежи и обогати културни
садржај града, његујући истинске умјетничке вриједности позоришног стваралаштва за дјецу
и одрасле. Такође, да својим радом допринесе стварању нове позоришне публике и да прошири
културни диверзитет позоришне
јавности, а прије свега да постави
нову стратегију у комуникацији са
школском и предшколском публиком, и да да свој допринос у образовном аспекту театра.

14 Од самог свог настајања, Новосадски Нови
Театар иде ка идеји едукације и креирања нове
позоришне публике, паралелно организујући
и стварање нових позоришних стваралаца.
Под окриљем ове идеје, на репертоару ННТ-а
налазе се како представе за децу, тако и
драмске представе које по свом садржају
одговарају младима (до 20 година), као и
редовној позоришној публици.
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10. Театар будућности и
нове вриједности
Услови рада у позоришту нису се битно промијенили, иако се промијенио начин његове
производње. У том дисбаланс у треба тражити критерије
редефинисања улоге институције у
театару. Снажна потреба за таквом
редефиицијом посљедица је, економске и естетске кризе подједнако,
иако су многи у рецесији склони
прешутјети кризу естетског. Неки пак тврде да није ријеч о кризи, него о типу логичне транзиције
културних инститиуција. Јасно
је да је ријеч о сложеном процесу, те више врста узајамних односа: имамо очекивања од театра у 21.
вијеку, а институционални модели
позоришта, ако генерализујемо,
нису довољно флексибилни да
препознају његове другачије
извођачке форме.
Тржиште спонзорства и дона
ција обухвата појединце, фондације
и приватна предузећа који би могли
да подрже културне организације.15
Театри након рецесије раде у правилу са малим, или много мањим
ансамблима и у копродукцијама.
Могло би се рећи, без цинизма, да је
ријеч о рецесијском „прочишћењу“
за раст нове вриједности и некој
новој историји позоришта. Гото15 Франсоа Колбер, Маркетинг у култури и
уметности, „Клио“, 2010. година, стр.85
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во је са раскошним спектаклима
и бујним сценографијама из осамдесетих. Европски се театар у 21.
вијеку научио скромности.
Непосредност и интимност живог звука представља саму суштину
театра. Театар је изгубио значајно
мјесто у друштву и мoра се изнова
одредити у економском, политичком, идеолошком и сваком другом смислу. Може се закључити
да театару пресудно недостају нови садржаји и нове извођачке форме. То би био значајан помак у
преиспитивању позиције театра.
Индивидуалне инвенције могу,
наравно, довести до заједничких
идеја у позоришном простору. Поглед према културној, историјској,
уже позоришној – свакој врсти
традиције, као кључној могућности
повратка театра у прави друштвени
контекст, естетски је интригантан.
Да би театар заузео релевантно
мјесто у цијелом друштву, нужна је
успостава нових естетских концепата, интелектуалног репертоара који
у средишту има критички поглед
на свијет, разноликост, умјетнички
„risk-taking“16.
У том смислу, морамо преузети обавезу стварања нових
вриједности (нови таленти, нови назори, нове платформе), развити критичност према друштву,
сламати табуе и доводити стално у
питање владајуће „вриједности“ у
16 преузимање ризика

друштву, његове митологије и квази идеологије, иницирати дебате,
подстицати плодне контраверзије,
те мобилисати ударне скупине нове
естетике, али и нове културне политике. Укратко, оно се у будућности
мора видјети као умјетничка арена
за критичку размјену мишљења и за
развој демократије у нашем друштву.

11. Продукција
савременог театра
11.1 Примјер 1.: „Зваће се
Хамлет“
Музичко – пантомимска игра
“Зваће се Хамлет“, на трагикомичан начин говори о проблемима слободе у савременом друштву,
односно, на који је начин индивидуална слобода условљена и ограничена друштвеним конвенцијама.
Представа на ангажован начин проговара о политици, моћи, власти,
односно њиховим злоупотребама.
Представа је симболички инспирисана аутентичним чињеницама
новије балканске историје. Као што
је већ раније речено, свака борба за
индивидуалне слободе тежи друштву у којем би било подношљивије
живјети.
Прихватајући се ове проблематике као своје теме, представа заузима критички ангажован
став према политичкој пракси која
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злоупотребљава свој положај доминантног фактора у доношењу одлука, располагању моћи и спровођењу
власти.
У представи је политичка пракса приказана као „метроном“, који
даје такт друштвеним кретањима
појединаца на различитим нивоима
социјалне љествице и у различитим
областима људских дјелатности.
Ови појединци захваћени су
струјањем које им долази споља,
из успостављених центара моћи,
и које се сукобљава са њиховим
уну трашњим индивидуалним
тежњама. Због тога су друштвени типови у представи неизлечиво расцијепљени и отуд трагични,
а њихово очајничко настојање да
се саставе, или да бар одају утисак
цјеловитих личности, дјелује комично.
Комбинацијом знаковних елемената са ликовима и задатим
ситуацијама, главни играч тумачи
универзалну причу о друштвеној
хијерархији, користећи се врло
јасним и свима разумљивим позоришним језиком. Представа је у
доброј мјери интерактивна, тако
да гледалац има прилику да активно учествује у извођењу представе
и самим тим је мијења, што свако ново извођење чини новим и
аутентичним. Представа слиједи
принципе савременог физичког театра и театра покрета.
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Премијера представе је одржана 15.08.2013. године на простору изнад Јавног сколоништа
„Грађевина“ у Бањалуци. Представа је поново изведена 24.10.2013. године у „INBOX CULTURE CLUB“,
Бањалука.
Стручни жири Међународног
фестивала младог глумца ЗАПЛЕТ
05 (2013) у организацији Градског
позоришта “Јазавац“, у Бањалуци,
додијелио је Специјалну награду
ауторском тиму представе „Зваће
се Хамлет“ за колективну игру и
промоцију неконвенционалног театарског израза. Гласовима публике
која је послије сваке представе гласала за глумце вечери, проглашен је
и Дејан Андрић за улоге у представи „Зваће се Хамлет“. Фестивал је
одржан 27.10.2013. године. Такође,
13.06.2014. године представа је поново изведена у „INBOX CULTURE
CLUB“.
Аутори представе су: Марко Дукић, Љубиша Тривић, Горан
Дамјанац, Дарко Ђукић и Дејан
Андрић.
11.2 Примјер 2.: „Невидљиви
споменици“
Представа „Невидљиви споменици“ настала је кроз вишемјесечни
истраживачки, умјетнички и едукативни процес током кога су ученици „Треће београдске гимназије“
проучавали историју Европе, Београда и својих породица у Другом
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свјетском рату. Текст представе
заснован је на укрштању личних
прича, историјских докумената, писама, свједочанстава и података из
књиге „Места страдања и антифашистичке борбе у Београду 194144“ коју су уредили Rena Raedle i
Milovan Pisarri.
Иако тематизује једно историјско
раздобље, ово није историјска представа. Она се базира на савременој
интерпретацији сјећања на Други свјетски рат и на откривању
посљедица које су ови догађаји
оставили на Београд, Србију и бившу Југославију. Млади извођачи у
овој представи говоре у своје име,
презентујући публици историјске
чињенице које су кроз процес научили, али и снажне емоције страха,
туге и бијеса које је бављење овом
темом у њима изазвало.
Ова представа поставља питања:
Шта је то што људе тјера да другим људима наносе зло и какву одговорност подразумијева сјећање
на најмрачније догађаје у историји
човјечанства? Историја се не учи
да би се знала прошлост, него да
би се разумио савремени тренутак.
Ово је уједно и основна теза представе „Невидљиви споменици“, кроз
коју група младих људи шаље снажну антиратну поруку: „Само ако се
увијек сјећамо, никад се неће поновити“.
П р од у к ц и ј а „ Не в ид љ и в и
спомен ици“ дио је пројекта

„Двос трук и терет“: учење о
националсоцијализму и Холокаусту у Европи, иницираног од стране „Гете Института“ из Загреба,
Хрватска. Пројекат је намијењен
ученицима гимназија из Србије,
Босне и Херцеговине, Хрватске и
Мађарске, а његова основна идеја
се темељи на задатку да кроз учење
о националсоцијализму и Холокаусту, те посјете спомен – подручјима,
музејима и архивима, уз подршку
умјетника и културних педагога,
ученици израде умјетничка дјела
инспирисана истраживањем.
Према ријечима Милене Богавац, која је радила на концепту,
режији и драматургији представе заједно са сестром Јеленом, у
контексту оног што се у Србији
ради у области примијењеног
и омла динског по з ориш т а,
„Невидљиви споменици“ су један од
најамбициознијих пројеката, остварених у последњих десет година.
Оно што ову предстсаву чини
толико амбициозном, јесте њена
тема.
С једне стране имамо позориште, а позориште је игра, и прави се
игром. С друге стране имамо групу
дјевојака и младића, пуну радости
и животне енергије.
Друга ствар која овај пројекат
чини амбициозним, јесте приступ тој огромној теми. Оно што
„Невидљиве споменике“ разликује
од било које школске предста147
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ве, јесте озбиљно привилегован
положај младих, стипендираних
истраживача, који је и обезбиједио
учешће у овом пројекту.

12. Моћ позоришта као
мас – медија и мјеста
за стварње нових –
правих вриједности

Позоришне прилике код нас и
региону нису сјајне јер нема културне политике. Пошто као друштво немамо свијест о значају образовања
и културе, преживљавамо са оним
шта имамо, а и то нам је много.

13. Будућност
савременог театра
– криза савремене
Позориште може да промијени драмске форме

свијет и кроз историју утиче на
огромне друштвене промјене.
Заборављамо, да је од настанка позоришта, у петом вијеку прије нове ере, па до Гутенберга, позориште
било једини мас – медиј. Ко год је
хтио нешто важно, моћно да каже,
радио је то путем театра. Не постоји
нешто тако моћно и силно као што
је театар.
Данас живимо у државама компромитованог морала, уништених
елементарних вриједности: части,
поштења, љубави, те поштовања основних људских и грађанских права. У вези с тим, залагање за један
нормалан живот, по постулатима
који важе било гдје у цивилизованом свијету постаје јако ангажован
посао и то је ангажовани театар.

Барбара Толевска, филмски радник и продуцент, сматра да је етно
театар будућност. Она је 4. марта 2008. године написала књигу,
свој првенац „Балкан нови покрет“. Књига је посвећена етно
позоришној трупи „Балкан нови покрет“. „Балкан нови покрет“ је прва позоришна трупа
са наших простора која се бавила истраживањем етно театра. Постигла је велике успјехе у свијету,
изазвала велико интересовање и отворила је једну нову сферу у савременим позоришним тенденцијама
у нашој земљи. „Нема другог смисла него направити овај свет бољим
или можда, уз помоћу уметности
спасити свет“.18

Масовни медији су потпуно интегрисани с модерним друштвом и
оно без њих не може.17 Позориште
се пред мас – медијима повукло и
утихнуло.

Према мишљењу Толевске,
умјетничка сцена Србије постоји
и јака је. Она сматра да је неопходно увести пореске олакшице за

17 Роленд Лоример, Масовне комуникације,
„Клио“, Београд, 1998. година, стр.63

18 http://www.glas-javnosti.rs/clanak/glasjavnosti-04-03-2008/etno-teatar-je-buducnost
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компаније које финансирају културне и умјетничке пројекте.
Нес умњиво, најзначајнији
француски савремени позоришни теоретичар Саразак19 је прије
свега заокупљен оним што се
обично назива кризом савремене
драме. Његов допринос савременој
театрологији састоји се у увођењу
неколико оригиналних теоријских
појмова који су се показали моћним
оруђем у тумачењу савремене драме (термини, „рапсодијска драма“
и „драма живота“ насупрот „драми у животу“, поред осталог), као
и у новом приступу савременој
драми у којој, сматра он, упркос
кризи и видљивим процесима
деконструкције свих класичних
драмских постулата: „Остаје једно
језгро, један неотуђив део, који
омогућује да драма наставља да
постоји и да с правом носи то
име“.20
Агата Јунику, научна радница, асистенткиња на Одсјеку за
драматургију Академије драмске
умјетности у Загребу је оптимиста
и сматра да све има своје циклусе.
„ Мени се чини да живот позоришне уметности има неке своје
циклусе и валове, има лошијих го19 Жан Пијер Саразак, драмски писац, редитељ,
професор емеритус позоришних студија на
Новој Сорбони. У склопу Института за позоришне студије на истом факултету основао Групу за истраживање модерне и савремене драме.
20 http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/1466/
radio-beograd-3/1961937/zan-pjer-sarazak-poetikamoderne-drame.html

дина, има бољих. Ако се догоде три
– четири добре представе, онда је
то добар резултат. Тако је и у многим богатијим земљама“.21
Морамо вјеровати да ће у
будућности постојати позоришне
продукције, да ће позориште опстати упркос свему, јер увијек има
шта да каже, никад није без ријечи.
Како каже доц. др Дарко Лукић:
„У казалишту је могуће све, то је
кућа чудеса. Највеће је чудо, дакако, да уопће постоји“.22
Данашње вријеме тражи од позоришта да буде актуелно, да нас
се његове приче испричане сценским средствима и те како тичу. У
њима треба да је могуће пронаћи
неке одговоре, а не само да нас забави, насмије и орасположи. Младим драмским писцима морамо
дати шансу, чије вријеме ово и јесте,
али и класицима, како за дјецу, тако и за одрасле, кроз један савремен, промишљен приступ, како би
се гледалац у том садржају могао и
препознати.
Веома је опасно све што спутава
креативност.23 У продукцији савременог театра морамо имати визију
будућности, преносити је на дру21 http://www.slobodnaevropa.org/content/
jugoslovenski-pozorini-festival-u-uzicu/24768543.
html
22 http://pomet.adu.hr/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=440:kazalina-produkcijakarika-bez-koje-se-ne-moe-stvarati-kazalina-esteti
ka&catid=70:clanci&Itemid=100
23 Дина Кеј и Џејмс Лебрехт, Звук и музика у
позоришту, „Клио“, Београд, 2004. година, стр.220
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ге и инспирисати их да је остваре и реализују. Данас у савременој
продукцији посебно до изражаја долазе керативност и иницјатива, јер

свака модерна, односно савремена и
успјешна позоришна представа мора да започне нешто ново и отвори
нам нове путеве.
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T H E I M P ORTA NC E OF I N DI V I DUA L F R E E D OM I N
CONTEMPORARY PRODUCTION AND AESTHETICS OF THE
THEATRE PROJECTS AND CREATING THE NEW VALUES
Abstract: The theater is here today to ask questions about the social
problems and challenges some certain reactions, and the artists have a
responsibility to influence on their own environment and contribute to their
work developing a better society.
The productions of contemporary theater have an aim to point out on
the importance of individual freedom, as in the theater arts, so in the social
community. Today’s generation of young theater makers are boldly coming to
grips with the contemporary moment.
This work points out on the importance of communication with the social
community (audience), because otherwise it is difficult to talk about the effective
art of the modern period, that would launched a this dialogue. Production is the
most important segment in the process of creating the play, so that a producer
in essence, in his profession should strive for perfection and thereby become
the leader of this process (of creating the play).
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The main objective should be some new, provocative, open theater forms,
which would represent a shift in the director’s sense. The theater is in some
sense “the poetry of reality”, a set of true, real events, thoughts, moments...
The paper explains the importance of awakening the truth and emotion within
the human being, what is the most important for the theater, because within this
new emotional prism arise engaged performances, which uncompromisingly
and directly treat the burning social issues.
Certainly, the work is not neglected the importance of co-productions
that are, and will be a source of multiple benefits during the crisis that shook
everything and became an integral part of the Theater Arts.
Through the work is featured the importance of the new models of cultural
production, connecting artists from the region, and the promotion of a
socially responsible, cultural and artistic creativity. It points to the tasks of
the contemporary production, and through the practical examples shown how
think the contemporary theater artists, the theaters and theater groups, and
what kind of the cultural politics they raise a critical cultural audiences and
returning a dignity of the theater culture.
It points to the issue of sustainability of the theater as an institution in our
country, the region and some countries of Europe, as well as funding of the
theater projects. The establishment of new aesthetic concepts is significant to
the theater that took the relevant place in a society. One serious theater can
become a place of truth, a spokesman for some normal things. According to the
doc. Darko Lukic: “In the theater, it is possible to all, it is a house of miracles.
The greatest miracle, of course, that it exists at all. “24
Keywords: theater, the contemporary productions, individual freedom,
communication, producer, theater - the poetry of reality, engaged performances,
co - productions, cultural policy, a new aesthetic concepts, sustainability theater the institution financing the theater projects
24 http://pomet.adu.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=440:kazalina-produkcija-karikabez-koje-se-ne-moe-stvarati-kazalina-estetika&catid=70:clanci&Itemid=100
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УПОТРЕБА МАСКИ У МОДЕРНОМ АМЕРИЧКОМ

TEORIJA

Наташа Вученовић1

УПОТРЕБА МАСКИ У МОДЕРНОМ АМЕРИЧКОМ
ПОЗОРИШТУ НА ПРИМЈЕРИМА ДРАМА ЈУЏИНА
О’НИЛА
Апстракт: Амерички драмски писац Јуџин О’Нил, добитник Нобелове награде за књижевност 1936. године, у својим дјелима представља драму модерног човјека у потрази за смислом, растрзаног између свјесних и
несвјесних порива. Његове драме садрже елементе моралитета по томе што су главни ликови више универзални него индивидуализовани и
често носе маске као у античкој грчкој драми. У раду је приказан преглед употребе маски у позоришту у античкој грчкој драми, моралитетима и О’Ниловим драмама. Такође, рад говори о одбацивању застарјеле
хришћанске религије у модерном друштву која не успијева пружити одговоре и пратити токове савременог живота. Закључак је да су теме којима
се О’Нил бавио у својим драмама општељудске и општевременске, те да
се у њима проналазе елементи моралитета који су блиски универзалним
елементима класичне трагедије.
Кључне ријечи: моралитети, античка драма, маске, Јуџин О’Нил

1 Наташа Вученовић, мр књижевних наука, Фулбрајтов стипендиста, живи и ради у Њујорку, САД,
е-mail: natasa.vucenovic@gmail.com
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УВОД
Почетком XX вијека, као скоро
једини визионар у Сједињеним Америчким Државама са својим концептом шта би позориште требало
да постане, Јуџин О’Нил (1888–
1953) почео је уводити новине не
само у драме које је писао, него и
у америчко позориште. Заједно са
визионаром и сценографом Робертом Едмондом Џоунсом, критичарем Кенетом Мегованом, драмским
писцима Сузан Гласпел и Џорџом
Кремом Куком, О’Нил је основао
Провинстаун Плејерс – малу експерименталну позоришну групу
која је донијела револуционарне
промјене америчком позоришту. Ово мало позориште, касније
премјештено у Гринич Вилиџ на
Менхетну, било је околина која је
подржавала О’Нилове експерименте на почетку његове каријере.
У својој потрази за, ,новим језиком
позоришта“ (како је сам изјавио на
једном позоришном летку за позориште Провинстаун), О’Нил се
упуштао у многе различите стилове
драмског израза: реализам, експресионизам, натурализам, симболизам, фантазију, поезију саму за себе
и у разним комбинацијама. Такође
се упуштао у експерименте са позоришним триковима старијих драмских традиција. Циљ му је био да

пронађе, ,идиом којим да изрази
људску трагедију“.2
Ипак, О’Нил није био задовољан
стањем на америчкој сцени и желио је да америчко позориште
напредује и истражује креативније
стилове симболизма и експресионизма, те није започео само једну
револуцију у америчком позоришту
уводећи реализам, него упоредо са
тим још једну која се поистовјећује
са авангардним покретом позоришта умјетности, који је раније
у Европи започео Стриндберг пред
крај своје каријере и остали писци који су заговарали симболистички и експресионистички стил
изражавања. Иако је О’Нилов допринос модерној америчкој драми
много већи када је у питању експресионизам и реализам, овај рад бави се мање истраживаним аспектом
О’Ниловог драмског дјела, односно
групом драма у којима се уочавају
елементи средњовјековних моралитета. Драме о којима ће овдје бити
ријечи представљају један вид ауторовог покушаја да створи америчку
трагедију и изражавају његове етичке преокупације, односно трагање
за изгубљеном вјером, смислом живота и идентитетом, што је главна
тема средњовјековних моралитета. Јуџин О’Нил је добио признање
за свој допринос америчкој драми
2 Whitman, Robert F, O’Neill’s Search for a ‘Language
of the Theatre,’ O’Neill: A Collection of Critical Essays,
edited by John Gassner, Englewood Cliffs, NJ,
Prentice Hall, Inc. 1964, стр. 143.
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и награђен је са четири Пулицерове награде (1920; 1922; 1928; 1956) и
једини је амерички драмски писац
који је добио Нобелову награду за
књижевност (1936).

МАСКЕ У АНТИЧКОЈ
ДРАМИ
Прије почетка разматрања
сличности између конвенција
које су коришћене у моралитетима у средњем вијеку и О`Нилових
адаптација ових конвенција приликом стварања драмских ликова базираних на психологији с
почеткa ХХ вијека, неопходно је
рећи нешто више о старој драмској
конвенцији коју је О`Нил прилагодио за употребу у драмама ХХ
вијека. Ова конвенција је употреба
маски. O’Нилова употреба маски је
дио једне дуге традиције у драмској
књижевности која иде уназад до религиозних церемонија најранијих
људских заједница. Зачетак западног позоришта које се може дефинисати модерним дефиницијама
јавља се са развојем драме у
античкој Грчкој у VI вијеку п.н.е.
Драма се развила из лирске поезије,
тачније из дитирамба, пјесама које
су се пјевале у част бога Диониса. У
античкој грчкој митологији Дионис,
бог вина и опијености, представља
несвјесно и силе екстазе и заузима мјесто између човјека и божанских сила. Култ Диониса је у себи

сједињавао и дубоко тужне елементе и бескрајно весеље. Касније Дионис за Ничеа представља метафору
човјекове трагедије. Из похвалних
химни о пустоловинама бога вина
и његових многобројних доживљаја
развиле су се данашња комедија и
трагедија. Сматра се да је Теспид (VI
вијек п.н.е.) зачетник трагедије јер
је у дитирамб увео стварну драмску радњу. Умјесто дотадашњег
препричавања догађаја за шта
су били задужени корифеј и хор,
јавља се потреба за приказивањем
догађаја путем подражаја и дијалог.
Поред Теспида, многи грчки драмски писци су дали свој допринос
развоју трагедије, међутим тек са
појавом Есхила може се говорити о
правој грчкој трагедији.3
Слике на грчким вазама прика
зују позоришне сцене и костиме глумаца. Глумци у грчким
трагедијама су носили прецизно
израђене одоре, које су често биле
јарких боја и богато извезене и носили су високе чизме (cothurni) по
узору на бога Диониса. Касније су
њихове одоре биле подстављене, а
висину су им повећавали украсима за главу (onkos) и високим потплатама на чизмама. У тадашњим
пространим позориштима на отвореном, ово им је давало импресивну узвишеност достојну ликова које
3 Кратак преглед развоја грчке трагедије заснива се на књизи Кохан, П.С., Историја старе грчке
књижевности, превео Драгутин Марковић, Веселин Маслеша, Сарајево, 1959, стр. 139–141.
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су глумили и побољшало је њихову
присутност на сцени. Најважнија
карактеристика њиховог костима била ја маска, за коју се каже да
ју је увео Теспис, и сви глумци су
је носили. Од лаког дрвета, плута
или платна она је омогућавала да
три глумца у трагедији играју неколико улога, и такође да се у позоришту сачињеном од мушкараца
играју женски ликови. Свака маска
а познато је да је постојало више од
30 различитих типова говорила је
не само о годинама, положају и полу драмског лика, него и о емоцији
која је преовладавала страх, бијес,
мржња, очај. Глумац, коме је била
ускраћена мимика лица и којег је
костим ограничавао на широке незграпне покрете, био је присиљен да
се ослања на дубину и изражајност
свог гласа да би постигао већину
ефеката. У комедијама маске су биле преувеличане да би постигле комичне ефекте.4 Израда маски није
била нимало једноставан посао с
обзиром на то да је постојала потреба да се подвуче разноликост типова, који су често били слични. У
Историји старе грчке књижевности
Кохан наводи да је код маски у погледу пластичности тијела и костију
био најважнији средњи дио главе, чело и обрве. Поодмакло доба
су изражавале многобројне боре,
4 Кратак историјски преглед драме од њеног настанка до Средњег вијека заснива се на књизи
Hartnoll, Phyllis, The Theatre: A Concise History,
Thames and Hudson, New York, Third Edition, 1998
(2003 reprinted), стр. 16–18.
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озбиљан карактер – мало бора, весело расположење – глатко чело и
мрачно расположење – скупљене
обрве. Натмурене обрве су означавале озбиљност или тугу, подигнуте – весело расположење, извијене
– злобу. Различит положај обрва
је служио за означавање промјена
унутрашњег расположења. Ако би
дошло до промјене расположења,
није било потребе за промјеном маске, глумац би окретао другу страну
лица јер је до тада публици показивао само једну страну. Код античких
грчких маски и боје су играле битну
улогу. Боја коже мушких маски била је тамнија, док је кожа женских
маски била бијела. Снага и здравље
су приказивани црнпурастом и
њежно бијелом, болест је приказивана жутом бојом, раздраженост –
црвеном, а лукавост – риђом. Очи
су такође добијале боју, и то не само шаренице, него и беоњаче. Боја
косе је била прилагођена особинама јунака. Старији људи су имали бијелу, сиједу и просиједу косу;
здравље удружено са несрећом и
патњама означавало се тамном
бојом косе, љепота свијетлосмеђом,
подмуклост – риђом. Кратко ошишана коса је била знак несреће,
дугачку су носили краљеви и
војници, док су ћелаве главе биле честа појава у комедијама. За
костиме су најчешће користили
грађанску античку одјећу и одијела
Дионисијевих свештеника. Уколи-
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ко је био већи значај трагедије, то је
костим био раскошнији. Постојали
су и специјални костими као што је,
на примјер, био пурпурни плашт за
ратнике и разне боје одјеће за сваку врсту несрећних: упрљана – за
бјегунце, црна – за оне који тугују
итд. 5 Позориште је у античкој
Грчкој било од неизмјерне важности, а трагедија је представљала
најсавршенији књижевни израз.
Након што су Римљани покорили Грке 146. године п.н.е. дошли су у контакт са грчким стилом
позоришног изражаја који су веома брзо прихватили и прилагодили
властитим облицима позоришних
изведби. Грчки драмски израз, који
се без икаквих проблема уклопио у
римски стил живота, промијенио
се и прилагодио, односно позоришта су грађена на другачији
начин, хор је нестао, а са њим и
посљедња веза са дитирамбом. Након распада Римског царства и након што је новонастала хришћанска
религија повратила цивилизацију
у облику Светог римског царства,
пракса употребе маски се разликовала од начина на који су маске користили Грци и Римљани и
била је прилагођена хришћанској
заједници. Пракса употребе маски се повезивала са древним паганским културама и религијама
5 Кохан, П.С., Историја старе грчке
књижевности, превео Драгутин Марковић, „Веселин Маслеша“, Сарајево, 1959, стр. 145.

које су биле неприхватљиве, те су
промјене биле неопходне.
Позоришни израз је прошао
кроз многе промјене током вијекова
од кад се први пут појавио у облику
религиозних церемонија најранијих
људских заједница. Ипак, поједини
облици позоришног изражаја никада нису у потпуности нестали.
Они су могли бити промијењени,
запостављени неко вријеме или их
је у потпуности замијенио неки други облик извођења без обзира на то
колико се они разликовали, увијек
је постојала спона која је преносила основе умјетности из једног доба у друго.
Филис Хартнол у Кратком
историјском прегледу драме наводи
да је након нестанка класичне драме
дошло доба литургијске или црквене драме у западној Европи. Дуго времена се мислило да ове двије
врсте немају ништа заједничко, да
је једна изумрла након инвазије
барбарских племена и да се друга
појавила након паузе од неколико
вијекова. Оваква тврдња потцјењује
и снагу миметичког инстинкта код
човјека и постојаност наслијеђене
традиције.

МАСКЕ У
СРЕДЊОВЈЕКОВНИМ
МОРАЛИТЕТИМА
Док је античка грчка драма имала коријење у грчкој митологији
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и изводила се у част њихових богова, средњовјековна литургијска
драма развила се из хришћанских
литургија, посебно из ускршњих
светковина у славу хришћанског
бога. Постојало је много различитих облика средњовјековних
религијских драма који су били писани и на латинском и на
свјетовном језику. Они су приказивали библијске сцене из Старог
завјета, животе светаца и мученика. Маске се могу пронаћи у раним
литургијским драмама на латинском језику као што су драме поводом Тијелова (Corpus Christi – први
четвртак послије Вазнесења, у
Римокатоличкој цркви служио је
за популаризацију причести само хљебом, али не и вином) и
Пасије (драме које су приказивале
страдање Исуса Христа). Исто тако
се могу пронаћи у драмама које су
више биле свјетовне и изводиле се
на народном језику као што су миракули, моралитети и интерлуди.
Како је средњи вијек одмицао,
Црква је престала подржавати
ове представе. Реакција црквених
званичника на овакву врсту забаве била је често непријатељски
настројена и веома често је доводила до цензуре. Иако ови драмски облици нису били забрањени,
средњовјековне позоришне трупе
сусретале су се са многим забранама. Професор Вилијем Тидман
је документовао прилике које су
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пратиле изведбе средњовјековних
свјетовних драма и тврди да, ,ове
изведбе нису постале срамотне
све док није дошло до раскола католика и протестаната, али чак и
тад је Католичка црква далеко од
њихове потпуне осуде“.6 С времена на вријеме су чак и свештеници и
ђакони глумили у представама које
су се изводиле у њиховим црквама и, ,изводили су глупости и
непристојно се откривали што је
углед свештеника обезвриједило у
очима људи“.7 Стога неко може и
разумјети зашто је средњовјековна
Црква наметала ограничења.
Осуда свештеничких испада у
Пољској 1207. године од стране папе Иноћентија и Базелски декрет
из 1460. године којим се забрањује
одржавање игара у црквама само
су неки од бројних примјера ових
ограничења која су се непрекидно јављала у цијелој Европи током
средњег вијека као покушај очувања
и достојанства Цркве. Примјер
једне такве забране гласи:
[…] забрањујемо одржавање
игара [ludos8] и плесова у Светој
цркви и на осталим мјестима.
А ако се у овим изведбама користе елементи светковине и
ако оне славе Бога и свеце, а у
складу са обичајима цркве за
6 Theatre in Europe: A Documentary History –
The Medieval European Stage, 500-1500, edited by
William Tydeman, Cambridge University Press,
2001, стр. 113.
7 Исто, стр. 114.
8 Ludus (лат.) = спорт, игра или забава.
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вријеме Рођења Господа или
Његовог Ускрснућа, нека ово
буде изведено достојанствено
и мирно без проширивања,
мијењања или скрађивања обреда, [без] маскирања и фарбања
лица специјалном дозволом добродушних и непромишљених
свештеника исте цркве, тако
да се забрањују неприкладности [ових] игара, а посебно за
вријеме Погубљења невиних које
су забрањене у осталим нашим
провинцијским статутима (чију
забрану обнављамо) могу се одржавати [игре] у складу са светим Базелским савјетом.9

Иако је било забрањено изводити драме унутар цркве, развила се
свјетовна драма у којој се маске користе у сврху алегоријских приказа
врлина и порока.

МАСКЕ У ДРАМАМА
ЈУЏИНА О’НИЛА
Позната је чињеница да је
Јуџин О`Нил био импресиониран трагедијом у античком грчком
позоришту. О’Нил је објаснио
инспирацију за теме својих драма
у писму Мери Мулет 1922. године.
Према његовим ријечима људи говоре о, ,трагедији’’ у њима самима
и називају је, ,јадном’’,, ,депресивном’’,, ,песимистичном’’ – ове ријечи
9 Theatre in Europe: A Documentary History –
The Medieval European Stage, 500-1500, edited by
William Tydeman, Cambridge University Press,
2001, стр. 117.

се обично користе приликом описа било чега што је трагичне природе. За О’Нила је трагедија имала
оно значење, ,које су јој Грци дали.
Њима је она доносила усхићење, потребу за даљим животом. Трагедија
их је узносила до виших духовних
спознаја и ослобађала их бесмислица свакодневног постојања. Када би видјели трагедију на сцени
осјећали су сопствено безнађе наде овјековјечено у умјетности.“10
Намјера Јуџина О’Нила је била да
напише велику америчку трагедију.
Коначно је успио у намјери у драмама Црнина пристаје Електра,
Мјесец за неприлагођене и Дуго путовање у ноћ. Нарочито у
посљедње двије драме О`Нил је,
поред осталих карактеристика античке трагедије, успио постићи
јединство времена, мјеста и радње,
што је главна карактеристика великих грчких трагедија, наиме
радња се одвија у току једног дана, од свитања до сумрака. Прије
него што је написао ове изузетне драме, Јуџин О`Нил је провео
године испробавајући и тражећи
одговарајући начин на који би представио своју идеју. Дивио се великим писцима модерне драме који
су били његове претече као што су
Ибзен и Стриндберг; писао је у стилу натурализма и експресионизма;
одушевљавао се Ничеовим дјелом
10 Alexander, Doris, The Tempering of Eugene
O’Neill, Harcourt, Brace and World, Inc, New York,
1962, стр. 137.
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Тако је говорио Заратустра од којег
се није одвајао. Касније су га заинтересовале источњачке филозофије
као што су Будизам и Таоизам.
О`Нил је такође био велики бунтовник. Супротстављао се свом
познатом оцу, који је био цијењен
глумац/трагичар позоришта XIX
вијека. О`Нил је хтио да промијени
све што је америчко позориште из
ере његовог оца представљало –,
,противио се мелодрами, сентименталности, лакој популарности, позоришним триковима, картонским
ликовима и отрцаној реторици“.11
Драме из најранијег експерименталног периода стваралаштва Јуџина О`Нила биле су највише
критички интерпретиране. Роберт
Брустин је у својој књизи Позориште револта рекао:
„Крећући се од монодрама, преко миракула, историјских драма, драма са стотинама глумаца
до грчких трагедија, чини се да
О`Нил експериментише само зарад увођења новине и никад се не
задржи довољно дуго на једном да
би га усавршио“.12
Без обзира на критике које су
пратиле његово стваралаштво,
Јуџин О`Нил је револуционизовао
11 Raleigh, John Henry, ‘’Eugene O’Neill and the
escape from Chateau d’If ’’, O’Neill – A Collection of
Critical Essays, edited by John Gassner, Prentice-Hall,
Inc. Englewood Cliffs, N.J., 1964, стр. 8.
12 Brustein, Robert, The Theatre of Revolt: Studies
of Modern Drama from Ibsen to Genet, Elephant
Paperbacks, Ivan R. Dee, publisher, Chicago, 1991,
стр. 327–328.
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модерно америчко позориште. У
неким од својих експерименталних
драма О`Нил је увео коришћење маске на америчкој сцени. Прије даље
дискусије о О`Ниловом коришћењу
маски битно је напоменути да
он није користио само физичке
(видљиве) маске (драме као што су
Лазар се насмијао, Велики бог Браун,
Дани без краја), него и метафорчке
(невидљиве) маске (у драмама као
што су Црнина пристаје Електри,
Космати мајмун, Цар Џоунс). Због
ограниченог простора овога рада,
пажња ће бити посвећена само некима од претходно наведених драма.
У Косматом мајмуну (1921)
О`Нил користи маске на начин
на који се оне користе у драмама експресионистичког стила.
Јенк, главни лик, ложач је на прекоатлантском броду и као и други
ложачи изгледом подсјећа на неандерталца. У сценским упутама ложачи се описују ,,длакавих прса,
са дугим рукама невјероватне снаге и ниским, скоро невидљивим
обрвама изнад малих, плаховитих очију“. Јенк се не брине ни око
чега и ништа га не мучи, све док
једног дана Милдред не сруши слику коју он има о себи. Милдред је
дјевојка из више класе, обучена у
бијело и крхке грађе. Милдред је
сушта супротност свему што Јенк
представља. Она је престрављена
његовом појавом и говори му да је

УПОТРЕБА МАСКИ У МОДЕРНОМ АМЕРИЧКОМ

прљава звијер. Страх који је Јенк
видио у њеним очима је уништио
идеалну слику коју је он имао о самом себи. Јенк почиње да тражи излаз из затвора у коме се изненада
нашао. Сви његови напори не би
ли га људи на улици примијетили
су безуспјешни и на крају завршава у кавезу са горилом. Схватио је
да не припада слојевима људи које
је сусретао и на крају је постао једно
са горила-маском, постао је оно што
су људи, у ствари, видјели у њему
– нижи облик људског живота.Иако постоји мноштво елемената натуралистичког стила у Косматом
мајмуну, Јуџин О`Нил је користио
маске да би нагласио ефекат окрутног материјалистичког свијета
који не обраћа пажњу на позиве у
помоћ појединаца који желе да буду примијећени и прихваћени као
људска бића. Маске за ликове који
иду у цркву на Петој авенији су
представљене механички и налик
на роботе. У Биљешци о маскама
Јуџин О`Нил је написао:

бали носити маске, и лица свих
које он [Јенк] касније сусреће,
укључујући и симболично лице
гориле.14

Драма у којој је Јуџин О`Нил
користио највећи број физичких
маски и која никада није професионално изведена на сцени је Лазар
се насмијао (1926). То је помпезна драма инспирисана библијском
причом о Лазаревом ускрснућу која
укључује више од 400 ликова на сцени. Ту се могу пронаћи ликови Лазара, Калигуле и Тиберија Цезара
који представљају персонификацију
људских врлина и мана. У драми Лазар се насмијао се такође
стављају упоредо хришћанско и паганско, свјесно и несвјесно – силе
супротстављене једна другој. Такође
је персонификовано седам општих
типова људских карактера у форми
маске кроз седам периода живота. Ови ликови су описани у сценским упутама на почетку прве сцене
првог чина.

У Косматом мајмуну би много
опсежнија употреба маски била од непроцјењиве важности
за наглашавање теме ове драме.
На почетку четврте сцене, гдје
Јенк почиње да мисли,13 улази у
свијет маски; чак и лица његових
колега у потпалубљу постају чудна и неуобичајена. Они би тре-

Унутар куће на страни гдје
су мушкарци у групи налази
се седам мушких Гостију који
гледају ЛАЗАРА преплашено и са страхопоштовањем и
устручавајући се говоре шапатом. Хор састављен од Старих
Људи, седам их има, је постављен
у полукруг у удаљеном десном
углу гледајући у ЛАЗАРА. (Сви

13 Лик Јенка се приказује у пози Роденове скулптуре Мислиоца (наведено у сценским упутама
у драми The Hairy Ape, op. cit., стр. 226.

14 The Unknown O’Neill: Unpublished or Unfamiliar
Writings of Eugene O’Neill, edited with commentaries
by Travis Bogard, Yale University Press, New Haven,
1988, стр. 408.

161

Teorija

ови људи су маскирани у складу са сљедећом схемом: Приказано је седам периода живота:
Дјечаштво (или Дјевојаштво),
Младост, Млађе Мужевно Доба (или Млађе Доба Женствености), Мужевно Доба (или
Доба Женствености) Средње
Године, Зрелост и Доба Старости; сваки од ових периода је
представљен са седам различитих маски општих типова личности: Једноставни, Неупућени;
Срећни,
Нестрпљиви;
С а м о м уч и т е љ и , С к л о н и
Самопосматрању; Поносни,
Самодовољни; Снисходљиви,
Лицемјери; Осветољубиви,
Окрутни; Ојађени, Безвољни.
Стога у свакој групи ликова [...]
постоји четрдесет девет различитих комбинација периода
и типа. Сваки од типова има
јасну, доминантну боју костима која варира у тону, зависно
од периода. Маске глумаца у Хору
Старих Људи су двоструко веће
од осталих. Њих свих седам су из
Ојађеног, Безвољног типа и Доба
Старости. .15

Иако је драма изванредна што се
тиче структуре, Лазар се насмијао
је прихваћена као исувише компликована и прескупа да би се професионално режирала. Режирање
и извођење ове представе је препуштено универзитетским глумачким трупама. Тако Зандер Брицке
истиче да и сам поднаслов драме
15 Lazarus Laughed, оp. cit., стр. 273–274.
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,,Драма за маштовито позориште“
указује на то да такво позориште
не постоји. Он даље указује на то да
употреба маски у овој драми ,,насупрот приказивању двојности унутар једне индивидуе као што је то
случај у Великом богу Брауну, или
симболичне маске смрти у Црнина
пристаје Електри, маске бришу индивидуалност у намјери да се прикаже цијело човјечанство. Замјена
маски у складу са добима и типовима, поред превеликих и полумаски,
доприноси бомбастичности цијеле
продукцијске шеме која у потпуности прожима смисао представе. Без
маски пак без великог ансамбла глумаца и величанственог спектакла,
чини се да ниједна продукција нема
загарантован успјех. Претјеривање
као једна од главних карактеристика
представа доводи до малобројних
продукцијских планова. 16
На самом почетку радње ове
драме, Лазар који се вратио из
мртвих долази до открића да нема смрти и због тога га смрт више не плаши. Ово откриће га чини
срећним и употпуњеним ликом.
Он је једини који не носи маску.
Његово ускруснуће му је открило тајну људског искупљења. Све
до краја драме Лазарева мисија је
да проповиједа доктрину засновану на ономе што је открио. Цијела
16 Brietzke, Zander, The Aesthetics of Failure:
Dynamic Structure in the Plays of Eugene O’Neill,
McFarland and Company Inc. Publishers, Jefferson,
North Carolina, 2001, стр. 71.
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драма је симболична мистерија која
прати Лазара док проповиједа народима јеврејског, грчког и римског
поријекла. У Риму се Лазар сусреће
са Калигулиним и Тиберијусовим
отпором. Ова двојица представљају
примарне сукобљене силе са којима
се Лазар мора борити – понос
праћен страхом од самоће; лажна жеља за животом која је у ствари прикривени страх од смрти. На
крају драме, Лазар је спаљен на ломачи, још увијеk изговарајући тајну
коју је открио: ,,Смрт не постоји!”
На самом крају драме постаје јасно
зашто је Лазар једини лик у драми који не носи маску. Лазар је открио да је смрт људски изум. Смрт
постоји само због људског страха од
ње. Лазар је имао храбрости да се
суочи са смрћу – или са чињеницом
да она не постоји, док су остали ликови спутавани страхом и користе
маске да би тај страх прикрили.
Још једна драма у којој је О`Нил
користио маске у великом броју је
Велики бог Браун (1925). Радња ове
драме се одвија око љубавног троугла између два пријатеља, Виљема
(Билија) Брауна и Диона Ентонија,
и једне жене по имену Маргарет. Архитекта Били Браун, који
одувијек завиди свом пријатељу
Диону Ентонију на креативности и
на његовој супрузи Маргарет, краде
Дионов идентитет. Оно на шта Били
Браун не рачуна је да ће га тежина
маске његовог супарника уништи-

ти. У овој драми ликови носе маске
да би сакрили своју душу у намјери
постизања животних циљева који
су им иначе недоступни јер су
нејаки. Маске им дају снагу да се
суоче са изазовима и очекивањима
друштва. То је алегоријски приказ
,,борбе за опстанак маски међу маскама живих“.17 У току драме ликови непрестано стављају и скидају
маске, зависно од ситуације и од
људи који се налазе у њиховом
окружењу. Чак се и у самом имену
Дион Ентони може видјети дуалност његове природе и потреба да
има, ,два лица“ – једно маскирано
и друго немаскирано. Име Дион Ентони је комбинација Диониса, чулног паганског грчког бога, и Светог
Ентонија, хришћанског свеца који
представља испосништво. Ове
двије иконе – чулно и испосничко
– које су у потпуности супротне и
непомирљиве силе доводе до сукоба унутар самог лика. То се може
видјети из Дионовог монолога:
Зашто се бојим да плешем, ја
који волим музику и ритам и
љупкост и пјесму и смијех? Зашто се бојим да живим, ја који
волим живот и љепоту тијела и
живописне боје земље и неба и
мора? Зашто се бојим да волим,
ја који волим љубав? Зашто се
бојим, ја који немам страха? Зашто се морам претварати да
17 Falk, Doris V., Eugene O’Neill and the Tragic
Tension, an interpretative study of the plays, New
Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press,
1958, стр. 99.
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презирем да бих сажаљевао?
Зашто се морам повући у себе
да бих разумио? Зашто се морам срамити своје снаге и бити поносан својом слабошћу?
Зашто морам живјети у кавезу као преступник, побијеђен и
пун мржње, ја који волим мир
и пријатељство? [ломећи подигнуте руке молећиво] Зашто сам
рођен без коже, о Боже, па морам носити оклоп да бих могао
додирнути и бити додирнут? 18

Коментаришући употребу маски
у Великом богу Брауну, Јуџин О`Нил
је рекао у Биљешци о маскама да
би он радије да ,,маске одређеније
симболизују апстрактну тему драме,
умјесто да, како је то било у старој
продукцији, наглашавају њихово
површније значење да људи носе
маске пред другим људима и погрешно им се обрате због њихових
маски“. 19
Коментаришући употребу маски у Великом богу Брауну, Јуџин
О`Нил је рекао у Биљешци о маскама да би он радије да ,,маске
одређеније симболизују апстрактну тему драме, умјесто да, како је то било у старој продукцији,
наглашавају њихово површније
значење да људи носе маске пред
другим људима и погрешно им се
обрате због њихових маски“.
18 The Great God Brown, оp. cit., стр. 479–480.
19 The Unknown O’Neill: Unpublished or Unfamiliar
Writings of Eugene O’Neill, edited with commentaries
by Travis Bogard, Yale University Press, New Haven,
1988, стр. 408.

164

Дани без краја (1933) је
О`Ниловa посљедња драма у којој
је експериментисао са физичким
маскама. Драми је дао поднаслов
,,Модерни миракул“. Међутим овај
поднаслов је прилично дискутабилан, не због своје теме, него због
коришћења термина ,,миракул“.
Винсент Хопер и Џералд Лахи тврде
да када се говори о средњовјековној
драми, најчешће се наилази на три
термина који се односе на различите врсте драма – мистерије, миракули и моралитети и да је због тога
неопходно направити разлику међу
значењима термина.
По свему судећи уведени су
[термини] средином XVIII вијека
да би се направила формална разлика међу религиозним драмама
које се заснивају на библијским
причама и чињеничном прозном
тексту (мистерије) и драма које се
заснивају на причама и легендама
о животима светаца (миракули).
Изворно је већина аутора користила ријеч миракул када су говорили
о било којој средњевјековној драми, ријеч која је изведена из ријечи
miraculum. Ријеч није у почетку
била ограничена на специфичну
врсту натприродне ,,интервенције“
у склопу ,,природе“. Уопштено је означавала све што је било
религијског карактера. […] Тако је
и термин ,,моралитет“ погодан приликом описа драма које се заснивају
на сукобу апстракција и идеја, врли-
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на и порока, персонифициран. Они
углавном не говоре о историјским
догађајима, библијским или хагиографским, него су маштовито
написани да би илустровали етичка питања која се тичу правила
понашања и искупљења. 20
Стога говорити о Данима без
краја као о модерном ,,миракулу“
– ако се не мисли да су све драме
са религијским мотивом миракули – није прикладно. У даљој анализи ће се показати да драма Дани
без краја има више елемената моралитета него миракула. То је прича о браку, невјерству, издаји и
праштању. Подвојени лик Џона Лавинга21 су, у ствари, два лика Џон
и Лавинг којег глуме два глумца.
Џон је љубазан, религиозан и истински добар, док је Лавинг његов
зли, мефистофеловски пандан. Џон
не носи маску, док Лавингова маска
подсјећа на Џоново лице. Лавинг је
у исто вријеме једини лик који носи
маску. У сценским упутама, Јуџин
О`Нил је описао Лавингово лице
као ,,маску чије су карактеристике
исте као и карактеристике Џоновог
лица – Џонова маска смрти у тренутку када је умро са подсмијехом и
прекорним ругањем на уснама. Овај
подругљиви пријекор се поново ви20 Introduction, Medieval Mystery Plays, Morality
Plays and Interludes, edited by Vincent F. Hopper
and Gerald B. Lahey, Barron’s Educational Series,
Inc. Woodbury, NY, 1962, стр. 9.
21 Иронично име за циничног нихилисту, име
Лавинг је изведено од енглеске ријечи love =
љубав.

ди у изразу очију које празно зуре
иза маске“22
Остали ликови у драми виде само Џона и говоре само са Џоном,
чак и кад Лавингов лик говори. Они
нису свјесни Лавинговог присуства,
али су ипак у одређеним тренуцима
изненађени Џоновим изненадним
промјенама реакција или коментара.
Иако су Дани без краја једна од
О`Нилових омиљених драма, добила је веома лоше критике након
премијере на Бродвеју 1934. године. Затворена је након само седам
седмица приказивања углавном
јер је погрешно протумачена као
О`Нилово враћање католичкој
вјери. У неколико наврата је сам
писац изјавио да му то није била
намјера. Међутим, истина је да је
О’Нил пролазио кроз личну емотивну кризу док је писао драму и
она одражава његово рвање са властитом савјешћу. Чини се да кроз
драму публика може чути О`Нила
како гласно размишља. О`Нил је
признао да је размишљао о повртаку католичкој религији, али се
вјерује да ипак никад није то и урадио.

22 Days without End, op. cit., стр. 493 – 494.
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СВРХА МАСКИ И НАМЈЕРА
ДРАМСКОГ ПИСЦА
У књизи Непознати О`Нил
(The Unknown O’Neill), Тревис Богард разликује три опште употребе маски у драмама Јуџина
О`Нила: симболичка сврха у ритуалу (афричка маска на зиду у драми Сва Божија дјеца имају крила),
фројдовска (драмтизује унутрашњу
и спољашњу личност у Великом богу Брауну) и, ,естетска“ (битнија као
дио концепције дизајна него што се
односи на лик и тему - у драми Лазар се насмијао).23
Сам Јуџин О`Нил је покушао
објаснити нека од његових становишта и важност маске на сцени у
Биљешци о маскама коју је написао за магазин Амерички Гледалац
(The American Spectator – издања у
новембру, децембру 1932. и јануару
1933):
Све више и више се држим
убјеђења да ће маске ипак бити откривене и кориштене као
најслободнија рјешења за проблеме модерног драмског писца – како са највећом могућом
драмском јасноћом и уштедом
средстава – изразити оне дубоко
скривене сукобе унутар ума које
нам психолошка истраживања
непрестано откривају. Он мора пронаћи неки метод да при23 The Unknown O’Neill: Unpublished or Unfamiliar
Writings of Eugene O’Neill, edited with commentaries
by Travis Bogard, Yale University Press, New Haven,
1988, стр. 404 – 405.
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каже ову унутрашњу драму у
свом раду, или да сам себи призна да није способан да ослика
једну од најкарактеристичнијих
преокупација и јединствених,
духовних импулса свога времена.24

Што се тиче Тијерија Дибоа, маске имају најмање двије функције
које су понекад противрјечне једна
другој, али потенцијално имају
повољан ефекат.
Прва коју смо идентификовали
је она која је средство интеграције.
Прикривање самог себе омогућава
једној јединки да буде прихваћена
у друштвеним круговима, приступ
би био немогућ када би ликови дозволили да се њихове различитости примијете. Друга функција је
супротна од прве на начин на који
се изводи, јер погрешно тумачење
произилази из воље самих ликова.
То помаже онима који у њој проналазе уточиште гдје се наоружавају
против радозналости оних око
њих. При уласку у друштво почетницима се ставља на знање да
је неопходно ношење оклопа, јер
је крхкост појединаца таква да не
могу преживјети исувише директна критичка испитивања оних са
којима долазе у контакт.25
Једна од примједби позоришту реализма била је да најбоље
24 Исто, стр. 406.
25 Dubost, Thierry, Struggle, Defeat or Rebirth:
Eugene O’Neill’s Vision of Humanity, McFarland and
Company, Inc. Jefferson NC, 1997, стр. 127.
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што драмски писац може урадити је, ,неразумљиво наговијестити
[скривени сукоб ума] кроз површински симболизам, прикривен реализмом, површан и обмањујући“.26
Оно што је О`Нил желио да постигне је драма душа и авантуре, ,слободне воље“ под утицајем
маски које њима управљају и чине њихову судбину. Са порастом
популарности психоанализе, маске су за О’Нила биле психолошки
увид – поступак демаскирања. Зендер Брицке је понудио интересантно објашњење у ком каже да, ,док
маска намеће непромјењив израз
на лицу глумца, она у исто вријеме
штити оно што се налази испод
маске. Увођењем маске се увијек
поставља неизбјежно питање: ко се
налази испод те маске или шта се
налази испод те маске. Присуство
саме маске чини илузију и реалност
саме теме непролазнима“.27 Брицке наставља и говори да оно што је
О`Нил намјеравао показати, ,није
реалност која се налази испод маске, него застрашујућа могућност
да се још једна илузија, још једна
верзија личности налази испод
спољашњег приказа“.28 На крају
Брицке закључује да, ,за О`Нила,
26 The Unknown O’Neill: Unpublished or Unfamiliar
Writings of Eugene O’Neill, edited with commentaries
by Travis Bogard, Yale University Press, New Haven,
1988, стр. 406.
27 Brietzke, Zander, The Aesthetics of Failure:
Dynamic Structure in the Plays of Eugene O’Neill,
McFarland and Company, Inc. Publishers, Jefferson,
North Carolina, 2001, стр. 61.
28 Исто.

лик није само питање спољашњости
и сржи, него је и питање компатибилности између многоструких
верзија личности“.29
Из О`Нилових биљешки у Радни дневник за јануар 1925. године,
прије него је почео са радом на Великом богу Брауну, сазнајемо да је
дошао на идеју о маскама док је читао Хакслијево Античко сијено и
да је коментарисао да је књига, ,веома добра“. У исто вријеме је читао
и Револт анђела Анатола Франса.
Након што је завршио с читањем,
коментарисао је:, ,Изванредна
ствар!“ Док је писао Великог бога Брауна, између осталих је читао
Нови завјет и Рођење трагедије.30
Све ове књиге су имале утицај на
стварање Великог бога Брауна.
У Великом богу Брауну маске
су коришћене као експериментално средство помоћу којег се
представљао унутрашњи лични сукоб. Ради се о два супротна импулса
који изобличују и уништавају један
други, а у том процесу уништавају
и саму личност. О`Нил је сам дефинисао, ,скривену тему“ драме и силе
око којих се све врти:
Дион Ентони – Дионис и
Свети Ентони – креативно паганско прихватање живота, води унутрашњи рат са
хришћанским мазохистич29 Исто.
30 Eugene O’Neill Collection, Yale Collection of
American Literature, Beinecke Rare Book and
Manuscript Library.
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ким духом оспоравања живота, представљеним кроз
Светог Ентонија – цијела борба
у овом модерном добу резултира обостраним исцрпљивањем
– креативна животна сила зарад
живота је ометена, приказана
незрелом, преображена од Пана у Сатану, у Мефиста који сам
себе извргава руглу само да би
се осјетио живим; хришћанство,
некада херојско због снаге вјере
мученика сада слабашно моли за
јаку вјеру у било шта, па чак и у
само божанство.31

Ова се двојност и сукоб не
јављају само у Великом богу Брауну.
Једна од предности цијепања лика у
два различита која играју два различита глумца у Данима без краја
пружа могућност дијалога између
двије супротности. Ова О`Нилова
техника је названа триком који
,,ствара често нереалну психолошку слику, сценску дебату између
Џона и Лавинга, аполонијског и
дионизијског, фаустовског и мефистофеловског, хришћанског и сатанског, ега и алтер-ега, спољашњег ја
и унутрашњег гласа“. 32
Међутим, порука коју је Јуџин
О`Нил желио послати коришћењем
31 From a letter to the New York Evening Post, Feb.
13, 1926; see Clark, Barret H. Eugene O’Neill, New
York, Dover, 1947, стр. 104.
32 Wertheim, Albert, ‘’Eugene O’Neill’s Days Without
End and the Tradition of the Split Character in
Modern American and British Drama’’, The Eugene
O’Neill Newsletter, Vol. VI, No. 3 Winter, 1982,
http://www.eoneill.com/library/newsletter/vi_3/vi3c.htm
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маски у Великом богу Брауну није
протумачена на прави начин. У писму Бенџамину де Касерсу О`Нил је
покушао објаснити шта је он очекивао од изведбе представе:
[…] Ја сам хтио да те маске
објасне – апстрактну драму која
приказује силе изван људи –
а како је наведено у сценарију
биће вам много јасније како [маске] нису испуниле очекивања.
Само су наговијестиле глупаву,
лицемјерну и одбрамбену двоструку личност у њиховим личним односима – нешто за шта
мени никада не би требале маске да саопштим. Постале су непотребан трик. Можда сам ја
тражио превише и можда је то
немогуће извести – али сам сигуран да би одговарајуће маске
саопштиле оно што сам ја желио рећи, и да би драма била
мистична, умјесто збуњујућа – и
сигуран сам када би се уложило
довољно новца и времена, могле би се направити одговарајуће
маске.33

Борба која је приказана у Великом богу Брауну и у Данима без
краја има скоро идентичан модел који се може пронаћи у моралитетима, али је представљен
на другачији начин. Док се у моралитетима јавља спољашња
(приказана на сцени) борба персонификованих апстракција порока и
33 Selected Letters of Eugene O’Neill, edited by Travis
Bogard and Jackson R. Bryer, Limelight Editions,
New York, 1994, стр. 246.
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врлина, доброг и злог анђела – који
представљају супротстављене силе
које се боре око душе лика Свако/
Човјечанство, у двије горе наведене О`Нилове драме наилазимо на
истовјетну борбу унутар самог лика (унутрашњу) која се употребом
маски извлачи на сцену да бисмо
је боље разумјели. Тревис Богард
у својој књизи Обриси у времену
(Contour in Time) наводи занимљиво
објашњење коришћења маски у драми Велики бог Браун:
[…] маска се користи […] да би
открила људску индивидуалност
што директније и што је дубље
то могуће. Када се маска уклони
са лица Диона Ентонија, оно што
се од гледаоца очекује да види и
што О`Нил изванредно успијева
приказати у ликовима је сама
људска душа. Кориштење маски
са овом намјером је О`Нилова
иновација, она која, како он
објашњава, неопходно слиједи
из развоја психолошких теорија
у ХХ вијеку, а која у исто вријеме
није била уобичајена за позориште његовог доба.34

Као што је било претходно поменуто, Лазар се насмијао је О`Нилова
драма у којој сви ликови осим Лазара носе маске и која има више од
400 ликова на сцени. У Биљешци о
маскама О`Нил је рекао:
Ја подржавам маске за велику гомиле, руље на сцени – гдје
34 Bogard, Travis, Contour in Time – The Plays of
Eugene O’Neill (revised), Oxford University press,
New York, 1988. стр. 267.

год то безлична, колективна
психологија масе захтијева. Ово
је био једна од разлога за њихову
опсежну употребу у драми Лазар
се насмијао. Маскирањем гомиле
у тој драми, замислио сам ефекат
који би појачан драматичним
освјетљењем пружио публици
осјећај Гомиле, не насумично
прикупљених појединаца, него
колективне цјелине, посебности.
Када Гомила говори желио сам
да публика чује глас ума Гомиле,
емоције Гомиле као глас једног
тијела састављеног од дијелова
од којих се, пак, разликује.35

Употребом маски у драми Лазар
се насмијао О`Нил је намјеравао
створити стварни лик припадности групи. Маске исто тако стварају
слику одређених драмских мотива
и духовне атмосфере. Снага гомиле
и Лазареве ријечи које хор понавља
су много увјерљивије него кад их
сам Лазар изговори. О`Нил је обратио изузетну пажњу на детаље
приликом стварања Гомиле и тиме је успио приказати карактеристике различитих група на много
реалистичнији начин. Ако се Гомила састоји од појединаца који
дијеле исте карактеристике (нпр.
доб, тип, боју костима) неће се чинити увјерљивом и неће бити разнолика. У исто вријеме би била
дословна копија, ,старомодног по35 The Unknown O’Neill: Unpublished or Unfamiliar
Writings of Eugene O’Neill, edited with commentaries
by Travis Bogard, Yale University Press, New Haven,
1988, стр. 409.
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зоришта“ – улога Гомиле би била
да помогне у стварању спектакла.
Гомила не би представљала стварне људе, била би само безлична маса. Управо то је оно што је О’Нил
желио избјећи. Ипак немогуће је не
примјетити да је персонификација
типова личности и периода живота у драми Лазар се насмијао слична
персонификацији врлина и порока
у моралитетима.
Избор бројева је исто тако
занимљив. У моралитетима се говори о Седам смртних гријехова и
Седам врлина, а у драми Лазарус се
насмијао О`Нил наводи седам периода живота и седам типова личности. Број седам, који има магијске
карактеристике у традицијама
приповиједања широм свијета као
и у самој Библији, у овој је драми
коришћен због психолошке теорије.
Едвард Шонеси, католички професор који је проучавао О`Нила,
је отишао мало даље у анализи
О`Ниловог кориштења маски на
сцени истичући да неки, ,ликови, и
типови и појединци, морају носити маске да би показали колективне
предрасуде расних и етничких група (њихови страхов расту једним
дијелом из њихових страхова
једних од других). Код крајње индивидуалних ликова попут Мирјам,
Лазареве жене, маске показују животне промјене, трење искуства
које обликује наша тијела и психу. Стога Мирјам, одана, али ис170

тренирана страхом и која не дијели
визију свога мужа, живи у сјенци
смрти. Након његовог повратка из
смрти, њена маска показује убрзано старење и приближавање тренутку смрти. Лазар, са друге стране,
не носи маску јер драма почиње након чуда које се десило и он више
не пати од пустошећег страха као
остали смртници. Њему више не
треба одбрамбени оклоп. И заиста,
што даље временски одмиче од чуда које се десило, а при томе се ипак
крећући према својој неизбјежној
смрти, он изгледа све млађе“.36
У драми Долази ледаџија О`Нил
приказује борбу за опстанак и моралне вриједности групе људи која
је на најнижој друштвеној љествици
и социјално и материјално, али у исто вријеме приказује и унутрашњу
борбу главног лика када схвати да је смрт неизбјежна. Радња
је смјештена у крчми Херија Хоупа, у двадесетим годинама ХХ
вијека и говори о 15 ликова који
су алкохоличари, одустали од живота, бескућници који одржавају
илузију да су некад били цијењени
и да ће их људи цијенити поново. Сви они се једни пред другима претварају да су оно што нису.
Сви носе невидљиве маске и играју
улоге у животу. Како радња одмиче сазнајемо које су улоге изабра36 Shaughnessy, Edvard L., Down the Nights and
Down the Days: Eugene O’Neill’s Catholic Sensibility,
University of Notre Dame Press, Notre Dame,
Indiana, 2000, стр. 72.
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ли за себе: Хери Хоуп је популарни
политичар иако се није усудио да
промоли нос из крчме посљедњих
двадесет година; Џими Тумороу је
бивши новинар; Вили Обан је изванредан адвокат; Џо Мот је власник коцкарнице, Роки је бармен, а
не макро; Лери Слејд је мудри филозоф; Пит Ветјоен и Сесил Луис су
хероји из Бурског рата, Ед Мошер је
човјек из циркуса; а Пет МекГлојн је
поручник у полицији. Илузију коју
они граде разбија њихов пријатељ
Теодор Хикман – Хики који долази тријезан и озбиљан на прославу
Херијевог рођендана. Хики сматра
да је коначно пронашао мир јер се
суочио са истином о самом себи,
али то је тајна коју он чува за себе. Ипак увјерава друге да морају
урадити то исто – он тражи од њих
да скину невидљиве маске, престану гајити лажне наде и загледају се
дубоко у себе. Сви осим бившег
анархисте Лерија повјерују Хикију.
Како се радња одвија становници крчме слиједе Хикијев савјет и
суочавају се са стварношћу. Њихови
покушаји пропадају и сљедећи дан
се враћају у крчму сломљени и поражени. Суочили су се са истином,
али их је она лишила и посљедњег
трачка наде. Невидљиве маске које
су носили и играње улога давало
је живот њиховој илузији. Сада их
чак ни алкохол не може усрећити и
њихово старо пријатељство се претворило у мржњу. Након што је Хи-

ки признао својим пријатељима из
крчме да је убио своју супругу Евелин и након што су га ухапсили и
одвели из крчме, сви ликови су се
вратили својим неостваривим сновима. Хикијева улога у драми Долази ледаџија је слична оној коју има
Смрт у средњовјековним моралитетима – само у његовом присуству
остали ликови почињу размишљати
о свом животу и о томе шта их чека
након смрти.
У претходно поменутим драмама ликови носе маске које
предстаљају, ,еластичне баријере“
између појединца и друштва. Те
маске, које су некада видљиве,
а некад невидљиве, олакшавају
ком уникацију са околином.
Међутим, опасност коју те маске
носе је та да оне губе еластичност,
скупљају се и постају дио појединца.
Иза тих маски појединац вене и налази се у опасности да постане још
празнији. Тијери Дибо истиче да
ће О’Нилови ликови, ,током живота покушати преобликовати маске које носе. Настојаће да се изглед
који им група приписује подудара
са утиском који они сами желе да
оставе. Њихова патња, која је знак
изолације, а не припадности, произилази из немогућности спајања
двије контрадикторне представе“.37

37 Dubost, Thierry, Struggle, Defeat or Rebirth:
Eugene O’Neill’s Vision of Humanity, McFarland and
Company, Inc., Jefferson NC, 1997, стр. 120–121.
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ЗАКЉУЧАК
У драмама Јуџина О`Нила маска није опција. Она је саставни
дио лика и стога је и узрок свега
трагичног јер се маска не може одбацити. Ипак, било који облик те
маске је неопходан. Оне не служе
само као заштитни штит, оне у исто вријеме прикривају слабости и
развијају се заједно са ликом. Понекад ове промјене иду у супротним
правцима. Али долази до двоструке промјене, и у самом лику и на маски коју он носи. О’Нилове маске
више покривају него што откривају
личност, а писац их користи и за
приказивање расцијепљене личности. За разлику од античких грчких
маски које су коришћене да би истакле индивидуалност и различитост, О’Нилове маске служе да би
се помоћу њих његови ликови уклопили и прилагодили друштвеним
очекиваним моделима понашања.
О’Нил маскама на сцени приказује
оно што је у психологији Јунг назвао Персоном 38 и Представом
душе, која је у компензаторном односу према Персони. Јунг, чије је
психолошке теорије О’Нил проучавао, наводи да је Ја повезано
са Персоном, односно са дијелом
свијести који у његово име, ,преговара’’ са спољашњим свијетом.
Персона је одређена друштвеном
класом, занимањем, културом и
38 Персона је латинска ријеч за, ,позоришну маску“.
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националношћу, а појединац врло
често има неколико Персона које
користи у различитим ситуацијама,
али усваја једну општу Персону засновану на преовладавајућем функционалном типу (нпр. мисаоном),
зато што му је то најлакше. Јунгова
теорија психологије личности је
свакако много комплекснија, и Јунг
говори да је својство психе не само
да се рашчлањује у дијелове, него и
да тежи цјелини и јединству. Потпуна индивидуација је процес током
којег човјек постаје појединачно
биће и личност која то оствари
постигла је Сопственост (Јаство).
Сопственост, по Јунгу, значи ослободити се власти несвјесног са
једне и лажних омота Персоне са
друге стране. Персона представља
одсјечак колективне психе, односно одсјечак искуства које су наши преци стицали генерацијама, а
које доживљавамо као дио властите личности, пошто нисмо свјесни
чињенице да смо то искуство стекли наслијеђем и да не припада само нама као појединцима.39 Битно
је истаћи да О’Нил кориштењем
маски на прилично приземан начин приказује вјечну човјекову борбу између свјесног и несвјесног и
трагедију која настаје када несвјесно
и потреба да буде прихваћен унутар друштвених конвенција потисну истинско Ја. Психа О’Нилових
39 Хрњица, Сулејман, Општа психологија са
психологијом личности, Научна књига Нова, Београд, 2005, стр. 78.
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ликова никад не постигне цјелину
у јединству.
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USE OF MASKS IN MODERN AMERICAN THEATRE THROUGH
PLAYS OF EUGENE O’NEILL
Summary: Eugene O’Neill, American Nobel winning playwright (1936),
portrays drama of a modern man in search for truth in his plays, a man who is
torn between conscious and subconscious impulses. His plays contain elements
of medieval morality plays represented in universal personification of human
distinctive features and in a protagonist that represents the mankind and very often
his characters wear masks like characters in ancient Greek drama. Furthermore,
the paper presents overview of the use of masks in ancient Greek theatre, medieval
morality plays and plays of Eugene O’Neill. It also discusses the rejection of obsolete
Christian religion which cannot provide comfort and cannot meet the demands
of modern life. The conclusion is that the themes used by O’Neill in his plays are
universal and timeless, therefore elements of morality plays which are close to the
universal elements of classical tragedy can be found in O’Neill’s plays.
Key words: morality plays, ancient Greek drama, masks, Eugene O’Neill
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ЗОРАН ТОДОРОВИЋ

Драме Тенесиja Вилијамса и Едварда
Олбија на сцени Народног позоришта
Републике Српске
Апстракт: Овај рад је настао као резултат проучавања савремене америчке драме и њеног присуства на сцени Народног позоришта у
Бањој Луци. Комади америчких драмских писаца код нас су извођени још
од оснивања Народног позоришта Врбаске бановине, па сам тако, хронолошки и преко архивских података, дошао до двије новије поставке на
сцени Народног позоришта Републике Српске, анализирајући их у контексту социјалних и културних карактеристика данашњег друштва.
Тенеси Вилијамс и Едвард Олби, као дио генерације америчких писаца који
разобличују мит о „америчком сну“, донијели су дио своје „губитничке поетике“ и на бањолучку сцену, а ја сам покушао утврдити да ли је дошло
до „препознавања“ у сусрету домаће публике и америчке критичке мисли.
Тенеси Вилијамс, генерално
посматрајући, у своме дјелу има
више вјере у амерички сан, па зато своје јунаке сматра за грешнике
које на крају, најчешће, кажњава не
дајући им опрост. Олби, ипак, своје
ликове не сматра толико грешницима који имају слободу избора, него

их приказује као губитнике неспособне да се прилагоде околини. Такав приступ драматизацији живота
је, заправо, најпрепознатљивија
особина савремене америчке реалистичке драме и, као такав, нама је важан за право разумијевање
„побуне“ америчких драмских пи175
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саца. Кратком критичком aнализом
бањолучких поставки показаo сам
колико је њихова изведба остала вјерна најпознатијим дјелима
ова два аутора и у којој мјери
су редитељи и глумци успјели у
преношењу (не)вјере у амерички
сан, који је у нашем времену већ
одавно превазишао мјесто свога постанка и развио се у глобални „робовласнички систем“ новога
вијека. Само по себи, поставило се
питање да ли драму Вилијамсовог
и Олбијевог времена треба посматрати као одјек у нашим данима?
До одговора сам покушао доћи из
перспективе позоришног радника и
критичара, али и из позиције гледаоца који је једини прави разлог због
којег треба афирмисати савремену
америчку драму, као и сваку другу
која снагу црпи у „простору“ између
живота и позоришта.
Америчко позориште, историј
ски гледано, настало је релативно
касно, почетком XVIII вијека, а потпуну афирмацију је доживјело тек
у XX. То је било условљено многим
факторима који су онемогућавали
развој позоришне умјетности на
европском насљеђу, као што су: периоди насељавања и освајања нових
територија, структура насељеног
становништва (најчешће сиромашни и врло ријетко описмењени),
рат за независност, грађански рат,
разуђеност насеља и градова, неповезаност источне и западне обале,
176

и слично. Нација која је морала да
се развије из основа, а то је успјела
за кратко вријеме, није могла себи
дозволити луксуз забаве као што је
позориште, у било ком облику. Самосталне путујуће трупе глумаца и
забављача одржавале су тај пламен
умјетности у бурним временима када је људски живот био прилично
„јефтин“, а голи опстанак приоритет. Формирањем и развојем градова, позориште ипак налази свој пут
до публике, понајвише захваљујући
глумцима и ентузијастима из Европе, првенствено из Енглеске.
У годинама послије америчког
грађанског рата (1861–1865), а посебно у задњој деценији XIX вијека,
рађа се нова генерација која своју
драму пише на траговима националног поноса и идентитета. Али
ништа од тога није могло да буде на
нивоу европске грађанске драме и
позоришне традиције уоште. Тек са
појавом Јуџина О’Нила, који се развио под утицајем Ибзена и Стриндберга, амерички театар „сазријева“,
да би потом ухватио прикључак са
остатком позоришног свијета.
Доласком Све тислава Тисе Милосављевића (1882–1960),
као првог бана Врбаске бановине, наступа тзв. Периклеово доба Бање Луке (Бартула, Брђанин и
др. 2013: 66). Захваљујући њему, у
рекордно кратком периоду основана је прва професионална позоришна кућа, која од самог почетка
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постаје културно и позоришно средиште града и Бановине.1 Народно
позориште Врбаске бановине, почело је са радом 18. октобра 1930.
године. Јавност је о оснивању НП
ВБ званично обавијештена у Врбаским новинама 28. августа 1930. године, саопштењем које је дао бан
Светислав Милосављевић, док је
акт о оснивању објављен у истим
новинама 2. септембра 1930. године. Процват културног живота у
Бањој Луци утицао је на све области
умјетности, а највише и најплодније
на позоришну умјетност. Новоосновано позориште је требало да
задовољи потребе социјално, национално и културолошки и економски раслојене средине, што није био
нимало лак задатак.
Већ од прве године постојања
Народног позоришта Врбаске бановине, на репертоару су се нашли и комади америчких аутора, али
бирани тако да буду у одређеном
складу са остатком програма, који
се већином ослањао на националну тематику.2 Првих неколико се1 „Оснивање прве професионалне позоришне
куће у територијалној јединици која је била
организована као бановина, а налазила се
под директном управом владе Краљевине
Југославије, на подручју које је имало скоро
милион становника било је више него логично.
Бановински центар, какав је тада била Бања
Лука, који је представљао привредно, политичко,
економско, просвјетно и културно средиште, био
је незамислив без професионалне позоришне
куће. По истом принципу и други бановински
центри оснивали су своја позоришта.“ (Бартула,
Брђанин и др. 2013: 69)
2 „Посебно интересовање било је за представе
са национално-романтичарском тематиком,

зона игране су само представе са
„лаком“ радњом и више забаве,
већином комедије и лакрдије (са
изузетком драме Суђење Мери Даган), да би тек 1937. године на сцени
био постављен комад Ана Кристи,
Јуџина О’Нила, који је до тада већ
имао 25 и три Пулицерове награде иза себе. Ипак, америчка драма јесте била довољно заступљена
на репертоару бањолучког позоришта првих година његовог
постојања и рада. Представе су се
често мијењале, а доминирао је национални југословенски репертоар,
уз честе преводе европских класика, тако да је проценат америчких
аутора био на завидном нивоу по
броју извођења. Ратне године које
су услиједиле потпуно су уклониле
„савезничке“ ауторе са бањолучке
сцене, као што су са репертоара
протјерани и сви комади српских
драмских писаца.3 Америчка драма
као и за музичке представе које су у то вријеме
биле популарне широм континента.“ (Бартула,
Брђанин и др. 2013: 145)
3 Квислиншка (усташка) НДХ поглавника
А. Павелића за четири године трајања и
„аншлуса“ БиХ – треба ли икога подсјећати –
била је шовинистичка и расистичка, а Срби
(grkoistočnjaci) у њој „nisu obstojali“ (масовна
убијања, прогони, протјеривања и насилна
покрштавања у римокатоличку вјеру), тако да
на репертоару нема српских аутора. (Брђанин
2013: 15) Не може се избјећи паралела са
оним што су европски досељеници учинили
америчким старосједиоцима, само са много
више „успјеха“. Да иронија буде већа, послије
су самопрозвани Американци играли улоге
„америчких индијанаца“ (које су најприје
довели готово до истребљења) у циркуским
представама, позоришним комадима, а касније
и у великом броју Western филмова. Неки су
отишли и корак даље у тој травестији, па је у
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је изостала и у послијератном периоду, овај пут под неким другим,
али такође, на свој начин, екстремним условима. Од 1953. па до 1973.
године, поново се вратила у град на
Врбасу, са нешто озбиљнијим ауторима и квалитетнијим комадима.
Затим је опет услиједио период „поста“ од америчких драмских писаца
који су, током кулминације властитог авангардног позоришта, поново пали у немилост југословенске
„социјалистичке цензуре“. Нови покушај оживљавања америчке
драме услиједио је у првој деценији
XXI вијека, али није наишао на
значајније прихватање код домаће
публике, иако се радило о класицима савременог свјетског позоришта. Сви подаци о броју премијера,
извођења и посјећености представа изведених по комадима америчких аутора, недвосмислено
показују да њихова дјела нису никада прихваћена у тој мјери да би
постала стандардни дио репертоара Народног позоришта Републике
Српске.
Од 1930. до 2015. године, на сцени бањолучког позоришта одиграно
је укупно 267 представа по комадима америчких аутора, укључујући и
осам изведби гостујућих позоришта из Мостара, Београда, Задра и
Старе Загоре (Бугарска). Тако мањемачкој продукцији најпознатијег филмског
„индијанца“, апача Винетуа (Winnetou), играо
француски глумац Пјер Брис (Pierre Brice, 1929–
2015), човјек изразито плавих очију. (Прим. аут.)
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ли број постављених комада има
везе и са великим „паузама“ у два
наврата. Први пут америчка драма
је изостала са репертоара цијелих
15 година, од 1939. до 1953, што се
може објаснити периодом њемачке
окупације, а затим и првим годинама југословенског социјализма
и антиамеричког расположења нове власти.4 У књизи Народно позориште у Бањој Луци од усташа до
партизана (1941–1956), проф. др
Бранко Брђанин наводи: „У складу
са помињаним идејно-идеолошким
(и друштвено-социјалним, те
материјалним) претпоставкама, НП
у Бањој Луци је полетно кренуло у
свој ‘нови живот’: током прве сезоне
изведено је 6 премијера по текстовима домаћих и 5 страних аутора,
а у току цијелог периода (од сезо„Da bi apsurd bio veći, jeretički, levo
orijentisani Artur Miler, žestoki kritičar
američkog sna i američke stvarnosti, bio
je neka vrsta jeresi i kod nas poslednjih
dana vlade socijalističkog realizma i vlasti
agitpropa. Kao da je on bio propagator
američkog sna, a ne kritičar njihove
jave. Takve uloge se on nikada ne bi
prihvatio. On je upravo bio kritičar iluzija
o američkom snu. Artur Miler je čovek
jasnih društvenih misli i angažmana.
Svojom poetičnom dekadencijom,
Tenesi Vilijams u svakom slučaju je već
bio opasnija građa za jugoslovenske
gledaoce, kojima je prvih godina izgradnje
socijalizma bio propisan samo zdravi
optimizam sovjetske književnosti. I
poneka naša zdrava misao i bodri stih.“
(Ćirilov 2002: II)
4
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не 1945/46. до 1955/56) 62 домаћих
и 54 страних. (в. Енциклопедија
1980: 408–410) Већ 3. новембра 1945.
постављен је Нушићев Хаџи Лоја
(чиме се поново показује наглашена идејно-идеолошка ‘репертоарска
подлога’).“ (2013: 91).
Други период без америчке драме потрајао је скоро 30 година, од
поставке комада Мачка на усијаном
лименом крову, из 1973. године, па
до Трамвај звани жеља из 2002. године. Америчка савремена драма
тешко да може поправити свој статус, посебно поред националног и
класичног европског репертоара,
али не смије се дозволити да потпуно нестане са наше сцене. Наравно, да би се у томе успјело, треба
тражити и неке нове ауторе, неке
друге комаде, који могу заинтересовати домаћу публику која тешко
мијења старе навике и мишљења.5
Осим Вилијамса и Олбија, и других „канонизованих“ аутора као
што су Дејвид Мамет, Сем Шепард, Огаст Вилсон (August Willson,
1954–2005) или Тони Кушнер (Tony
Kushner, 1956), постоји читав низ
млађих драмских писаца који сигурно заслужују да буду дочекани са пажњом и ентузијазмом. На
5 „Suprotno utisku da Amerika izvozi svoju kulturu,
u stilu blokbaster-hitova, ja verujem da čak ni
američki mejnstrim nije svestan pisaca koji oblikuju
njenu pozorišnu kulturu iz rovova. Štaviše, oni
koji formiraju kulturu, iako se mogu opredeliti da
rade na neobičnim mestima i na neobične načine, s
punim pravom mogu da stoje rame uz rame sa našim
podjednako darovitim, međunarodno uspešnim
stvaraocima.“ (London 2003: 145)

примјер: Ени Бејкер (Annie Baker,
1981, Boston, Massachusetss), драмски писац и професор, добитница
Пулицерове награде 2014. године
за комад Зврчка (The Flick); Кејтори
Хол (Katori Hall, 1981, Memphis,
Tennessee), писац, новинар и глумица, добитница више позоришних
награда, укључујући и Сузан Смит
Блекбурн (Susan Smith Blackburn
Prize) за најбољег женског драмског
писца на енглеском језику; Семјуел
Д. Хантер (Samuel D. Hunter, 1981,
Moscow, Idaho), добитник више
награда од којих су најзначајније
Оби (Obie Award) и Мекартур
(MacArthur Fellowship); Бренден
Џејкоб Џенкинс (Branden Jacobs
Jenkins, 1984, Washington, DC), политички ангажовани млади писац,
добитник више награда, као што
су Оби и Награда за најбољу Нову
америчку драму (Best New American
Play Award); и многи други.6

6 Навешћемо овдје још неке од актуелних и
афирмисаних америчких драмских писаца
нове генерације: Џошуа Ален (Joshua Allen),
Кристина Андерсон (Christina Anderson), Клер
Барон (Clare Barron), Даниел Бити (Daniel Beaty),
Енди Брејген (Andy Bragen), Шерон Бриџфорт
(Sharon Bridgforth), Кларенс Ку (Clarence Coo),
Ерин Кортни (Erin Courtney), Кристофер Диаз
(Kristoffer Diaz), Џесика Дики (Jessica Dickey),
Кејра Ли Кортрон (Kara Lee Corthron), Ерик
Дуфол (Eric Dufault), Метју Фримен (Matthew
Freeman), Џенифер Хејли (Jennifer Haley),
Барбара Хемонд (Barbara Hammond), Ричард
Максвел (Richard Maxwell), итд.
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„Демонологија
љубави“
Поставком комада Трамвај звани жеља, 10. децембра 2002. године, на сцени Народног позоришта
Републике Српске, прекинут је период од скоро 30 година одсуства
америчке драме у тој кући. Почетак новог вијека, када се у свим
категоријама културног живота истиче и подстиче термин мултикултура, отворио је могућност
оживљавања неких позоришних и
литерарних вриједности које су дуго година „тавориле“ у категорији
западне умјетности, одавно признате глобално, али недовољно
значајне локално. Оно што је овај
комад, у том тренутку, одвајало од
остатка репертоара јесте чињеница
да он говори о страсти, моралном
посртању, усамљености, љубави и
сексу, а не о – уобичајеним за наше просторе – темама о рату или
социјалним и економским проблемима.7 Ипак, представа није
доживјела комерцијални успјех који
је вјероватно очекиван, с обзиром
на свјетску славу овог Вилијамсовог
најпознатијег дјела, па је у двије сезоне изведена свега 19 пута. Неколи„Овај ‘Трамвај’ је прича о људима
који од Бога дат дар за љубав претворе
у злу опсесију, у деструктивну мржњу
која разједа све чега се дохвати. Без
савести, без саосећања, са великим а
пропалим сновима то су, бојим се, људи
будућности.“ (Штрбац 2002: 4)
7
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ко најава у дневним новинама (Еуро
Блиц, Глас српски, Независне новине) и једна у ревији Репортер, нису биле довољне да се заинтересује
јавност, тј. публика навикла на претежно национални репертоар. А и
тих неколико најава као да су преузимане са једног истог извора, што
опет упућује на незаинтересованост
или можда непознавање материје.
Прва америчка класична драма, послије три деценије одсуства
са бањолучке сцене, дочекана је са
дозом резерве, помало „стидљиво“.
Критике које су услиједиле након премијере (објављене у Гласу
српском, Ослобођењу и Независним
новинама), ипак су признале трајну
актуелност овог свјетског позоришног класика, али само зато што су их
писали људи блиски театру, који су
препознали вриједност Тенесијевог
комада у нашем времену. Нажалост,
представа није изведена довољан
број пута да би се „удомаћила“ на
репертоару Народног позоришта,
тако да се није десила нова поставка
у посљедњих 13 година. Будући да је
овај комад по својој тематици ванвременски, повремено обнављање
на сцени сигурно би привукло неке
нове и млађе љубитеље позоришне
умјетности, или оне који ће то тек
постати, али све под условом да се
нађе „компромис“ са националним
репертоаром, инертном публиком
и онима који ту публику обликују.
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Драма Трамвај звани жеља, написана 1947. године, популарност
широм свијета стекла је истоименом филмском адаптацијом режисера Елије Казана из 1951. године,
у којој су главне улоге играли Марлон Брандо (Marlon Brando, 1924–
2004) и Вивијен Ли (Vivien Leigh,
1913–1967). Занимљиво је да по мотивима овог драмског текста и Вуди Ален (Woody Allen, 1935) 2013.
године реализује сценарио за свој
филм Плави јасмин (Blue Jasmine).
Казанова верзија за филм, коју је
такође написао Вилијамс, добила је три од четири Оскара који
се додјељују главним и споредним глумцима. Један је добила
Вивијен Ли, која је играла Бланш и
у лондонској поставци на Вест Енду
(West End Theatre), у режији Лоренса Оливијеа (Laurence Olivier, 1907–
1989), а друга два, за споредне улоге,
добили су Ким Хантер (Kim Hunter,
1922–2002), за улогу Стеле Ковалски, и Карл Малден (Karl Malden,
1912–2009), за улогу Харолда Мичела. Марлон Брандо је остао без
Оскара за главну мушку улогу, који
је те године добио Хемфри Богарт
(Humphrey Bogart, 1899–1957) за
филм Афричка краљица, али је ипак
улогом Стенлија Ковалског дошао у
врх листе модерних филмских глумаца своје генерације.
Оригинални амбијент сиромашног предграђа у Њу Орлеансу четрдесетих година XX вијека мора

остати задржан у свакој поставци
ове Вилијамсове драме. Било каквим временским или просторним
измјештањем, била би изгубљена
основна идејна линија заснована,
једним дијелом, на аутобиографским елементима, на социјалним
и културним карактеристикама
Америке тога времена, као и на израженим субјективним ставовима
изложеним деструктивном утицају
различитости и предрасуда. У том
контексту, адаптација Предрага
Штрпца и Бранка Брђанина, за сцену Народног позоришта Републике
Српске, задржала је све најважније
препознатљивости Вилијамсове
поетике, али је наметнула властиту
динамику и тако отишла корак даље
у самом сценском извођењу.
Улогу Бланш у овој поставци тумачи Наташа Иванчевић, а Радмила Смиљанић њену сестру Стелу.
Лик Стенлија повјерен је Борису Шавији, док његовог најбољег
пријатеља Мича игра Љубиша
Савановић. Чланови глумачког
ансамбла Народног позоришта
Републике Српске добили су изазован, али и одговоран задатак
да домаћу публику анимирају и
заинтересују за овај класични, али
„нови“ комад. Појединачно глумачко истицање не би могло да изнесе тежину Вилијамсове приче која
непрестано балансира између четири различита карактера, тако да
су увјежбаност и усклађена сцен181
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ска игра били од пресудног значаја.
Избор музике је такође утицао на
комплетну атмосферу. Сонг (The
Rubettes – Sugar Baby Love, 1974),
који иде између сцена, намјерно у
оштром контрасту према суморној
атмосфери загушљивог стана, додатно је истакао бизарност и мучност ситуације у којој су се нашли
протагонисти драме. Гласна и весела музика, комбинована са пригушеним и депресивним свјетлом,
у тренуцима преломним за радњу
и јунаке, звучи тјескобно, на рубу
параноје, скоро па језиво. Поступак репетиције са истом музиком
између сцена, као и константно и
иритантно, вјероватно и намјерно
фалширано, „пјевушење“ Стеле Ковалски, упорно враћају гледаоца на
полазну тачку, наглашавајући тиме стереотип баналне свакодневице која не допушта јунацима да
покрену акцију изван оквира властитог страдања. Сцене секса, које
избијају на површину привидно
без икаквог увода, толико су пуне
испреплетених њежности и бруталности, да је тешко разликовати неконтролисани анимални
инстинкт од љубавног заноса. Наташа Иванчевић је успјела да оживотвори „симпатично-патолошки“
карактер свога лика, балансирајући
константно између два, у потпуности различита, покушаја живота.
Сцена у којој Бланш, „мртва пијана“,
пјева и плеше сама са собом у ста182

ну, док су Стенли и Стела у болници, једна је од најупечатљивијих у
овој драми. Пјевање једног те истог стиха, са примјетним и честим
промјенама расположења, уз сумануто и „безразложно“ пењање
на фрижидер, јасно и несумњиво
стављају до знања да се Бланш све
више губи, и да разум више не влада
емоцијама. Испланиран од режисера, или као импровизовани глумачки моменат инспирације, тај детаљ
успијева да у потпуности одвоји
оно што се дешава на сцени од публике која то прати и несумњиво
препознаје као „тачку без повратка“. До краја представе сваки наредни поступак води главну јунакињу у
неизбјежну пропаст лудила (или је
то, са њене позиције, излаз у „блажено незнање“?!). Завршну сцену
редитељ је доста измијенио у односу на оригинални и адаптирани
текст, те је свакако унаприједио у
смислу сценске игре и наглашене
егзистенцијалистичке симболике
која, изван и изнад свега, наглашава
најдубљи људски страх од самоће,
која даље, на свом врхунцу, прелази у потпуни заборав човјека и
његовог постојања.

„Блистава и страшна“
Олбијев комад Ко се боји
Вирџиније Вулф?, својевремено је,
због приказа старих супружника који увлаче млади брачни пар
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у свој свијет деструктивне игре
љубави и мржње, те због језика
и начина на који обрађује тему,
био третиран као сувише бруталан за екранизацију. Али средином шездесетих почиње се са
либералнијим приступом у одабиру тема погодних за филм, па је тако адаптација Олбијеве драме била
једна од првих које су се приказивале. Екранизација комада Ко се боји
Вирџиније Вулф?, из 1966. године,
најавила је одвајање од традиционалне филмске забаве и окретање
ка већој озбиљности, што је постало карактеристика Холивуда касних
шездесетих и читаве наредне декаде.
Филм је рађен по сценарију Ернеста
Лемана (Ernest Lehman, 1915–2005),
који је задржао већи дио дијалога
из драме, а режију потписује Мајк
Николс (Mike Nichols, 1931–2014),
који је успио сачувати суштину
Олбијевог текста. Ричард Бартон
(Richard Burton, 1925–1984) и Елизабет Тејлор (Elizabeth Taylor, 1932–
2011), играли су старији пар, Џорџа
и Марту, а највећи дио радње заправо се састоји од њихових вербалних
и психолошких „надмудривања“.
Џорџ је професор историје на локалном колеџу, а Марта је деканова кћи. Они, послије неке забаве,
позивају младог професора Ника,
којег игра Џорџ Сигал (George Segal,
1934), и његову жену Хани, коју
игра Сенди Денис (Sandy Dennis,
1937–1992), на дружење које проти-

че у менталним играма које за циљ
имају понижење. У овом неконтролисаном сукобу, млађи пар губи, јер
они мање часни аспекти њиховог
брака испливају на површину, што
због неискуства, што због Никовог
нарушеног самопоуздања. Марта
је у филму фрустрирана алкохоличарка, чија вулгарност прелази
све границе пристојног понашања
у окружењу које се уопштено називало „америчким традиционалним
друштвом“. Поједини дијалози и
рјечник били су и повод за увођење
филмског рејтинга (rated, R), који
и данас обиљежава дјела која због
велике количине насиља или експлицитних сексуалних сцена нису препоручљива млађој публици.
Филм Ко се боји Вирџиније Вулф?
добио је пет награда Оскар и важи
за једну од најбољих екранизација
неког позоришног комада.
Четрдесет година од прве поставке на сцени у Бањој Луци8, поново је премијерно изведена драма
Ко се боји Вирџиније Вулф?, у режији
београдског редитеља Страхиње
Родића. Та савремена америчка психолошка драма, која већ деценијама
прича о људима „осуђеним самима
на себе“, опет је нашла пут до публике у Народном позоришту Републике Српске, 30. маја 2006.
године. Улоге Марте и Џорџа ту8 О поставци из 1966. није остао писани траг,
како у тадашњем бањолучком Гласу тако ни у
Путевима (бањолучком часопису за књижевност
и културу).
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маче Наташа Иванчевић и Жељко
Стјепановић, док су улоге Ника и
Хани припале Душану Мајкићу и
Сандри Љубојевић. Мала сцена
Петар Кочић, показала се као идеална за стварање интимне атмосфере, неопходне за потпуни доживљај
овог комада. Препознавање публике и глумаца, остварено је одмах,
јер почетна Олбијева слика је универзална без обзира на вријеме и
мјесто у коме се дешава. Припити муж и жена се враћају са неке забаве, док причају гласно и
саплићу се. Али то би било све
што се тиче „комедије“, осим неких
сјајно пласираних реплика Жељка
Стјепановића и Наташе Иванчевић,
јер мали простор на сцени се врло
брзо „напунио“ тензијама које ће,
у кретању плиме и осеке, доминирати до самог краја. Скоро па шизофрено понашање супружника,
које има јасног смисла само у моментима када им се емоције подударе, релативну противтежу
налази у доласку млађег брачног пара, али и они врло брзо буду увучени као актери драме у стану својих
домаћина. Старији глумачки пар
ради управо оно што њихове улоге
захтијевају, одржавајући равнотежу између Мартиног хистеричног и
Џорџовог „смирујућег“ понашања.
Значајнијих одступања у ликовима нема, барем у контексту драмске радње. Вођени искуснијим
колегама, и двоје млађих глума184

ца врло брзо успијевају да се уклопе у ритам сценске игре. Душан
Мајкић у почетку, са дозом пренаглашености коју можда оправдава Ников лик, дјелимично
„растура“ раније задати ритам, али
подржан од искуснијих колега, брзо
прилагођава своју сценску игру
осталима и износи улогу на солидном нивоу. Стјепановић повремено, и вјероватно донекле случајно,
оставља утисак да је његова глума
више расположење него намјера,
али то је дало баш ону врсту равнотеже Наташи Иванчевић и њеној,
изузетно храброј, интерпретацији
Марте. Поставка у малом простору може бити неугодна за причу
која захтијева стално кретање, јер
постоји опасност од понављања, неприродне гестикулације, па и досаде, али редитељ је, у сарадњи са
глумцима, добро утврдио мизансцен и тиме осигурао динамику у
потпуном складу са амбијентом.
Повремено пролажење ликова поред и око гледалаца, одлично је послужило за „отварање“ радње према
публици, а истовремено је остварило и практичну намјену. Представа је одиграна само 11 пута у
двије сезоне, и до данас није било обнављања. Упркос тако скромном броју извођења, Олбијева
драма је оставила јак утисак на
публику и критичаре, што се може видјети у неколико прецизних новинских најава и рецензија
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(Еуро Блиц, Независне новине). Уводне реченице као: „Дуго
најављивана представа ‘Ко се боји
Вирџиније Вулф’ окупила је синоћ
у Народном позоришту Републике Српске многобројне бањолучке
љубитеље театра“ (Десница 2006:
19), или: „Бурне петнаестоминутне овације бањолучке публике на
Малој сцени ‘Петар Кочић’ Народног позоришта РС у уторак навече
биле су највјеродостојнија оцјена
премијерног извођења комада ‘Ко
се боји Вирџиније Вулф’, рађеног по
тексту Едварда Олбија, а у режији
Страхиње Родића“ (Басара 2006:
26), говоре у прилог овој поставци Олбијевог комада, а посебно у
смислу периодичног оживљавања
или њеног обнављања на домаћој
сцени. Иако је представу погледало тек нешто мање од хиљаду
посјетилаца, она је ипак нашла пут
до публике која препознаје дубљи
смисао Олбијеве поетике, која за
посљедицу има разобличавање америчког сна.
У оба ова, класична комада америчке драмске умјетности
XX вијека, главни ликови су заправо антијунаци или губитници, који тешко, или готово никако,
не признају грешку. Вилијамс пише из перспективе властите (не)
вјере у амерички сан и веома је
досљедан у кажњавању својих
јунака-губитника, а притом
успоставља личну моралну вер-

тикалу која ликовима не оставља
мјеста за понављање грешака. Када једном крену у пад, њихова
путања се не може промијенити и
једино је питање како ће се у том
крају остварити. Разлози неуспјеха
Вилијамсових ликова се јасно вежу за окружење у којем се налазе. Бланш потпуно губи осјећај
територијалности и припадања средини, а уз то не може ни да се прилагоди лошијим условима живота.
Њена лична, унутрашња драма, у
таквој ситуацији прераста у потпуни сукоб, и води је, без скретања,
према крају који се може окарактерисати као потпуни мрак. Код
Олбија, који је много директнији у
излагању сурових посљедица психолошких и емотивних сукоба, унутар или изван ликова, ипак остаје
нешто свјетла на крају тунела, које
дозвољава његовим губитницима
да, у тренутку тоталног прихватања
пораза, отворе ново неизвјесно
поглавље у даљем преживљавању.
Трамвај звани жеља, као и Ко се
боји Вирџиније Вулф?, класични су
примјери драма које се тематски баве ликовима заробљеним у америчком миту о успјеху. Амерички сан
се, у суштини, залаже за једнакост
која подразумијева брисање граница између друштвених класа, раса и полова, али су америчке
драме ипак препуне губитника
или људи који не успијевају да одговоре на захтјеве тога сна. Велики
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број америчких драма показује негативне посљедице америчког сна
по обичне, „мале људе”, а самим
тим и на америчке ауторе који живе под притиском тог окружења.
Вилијамс и Олби, сваки на свој начин, искључују главне јунаке из
друштва, и на тај начин њихови
губитници одбацују мит америчког сна. Одбацујући и сами тај мит,
они своје антијунаке не кажњавају
на начин како то чини класична трагедија, нити воде моралне расправе о разлозима њиховог
неуспјеха, већ на свој, субјективноумјетнички начин, иронично
осуђују цијелу идеју америчког сна.
Јунаци модерне америчке драме у
стању су и да добровољно умру (као
што то чини Џери у Олбијевом комаду Зоолошка прича), како би се
ослободили притиска и окова америчког сна, који их својим правилима води у стање духовне смрти. Или
се, као Марта и Џорџ, покушавају
укључити у друштво стварањем
властитих свјетова и имагинарних
породица.
Иако породица, у традиционалном смислу, у новијим драмама не
постоји, она постоји као параван
иза кога се крију бјегунци од стварности, очајници и усамљени. Чак и
ако породица у некој драми постоји
у правом смислу, као у Милеровом
комаду Смрт трговачког путника, она то није у позитивном контексту, већ само приказује распад
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тог облика заједнице. У Трамвају
званом жеља, Бланш се, у несвјесно
очајничком покушају, окреће
једином преосталом члану породице, сестри Стели, али не наилази на
разумијевање и сваки њен покушај
уклапања у свакодневицу, која је
само привидно сигурна, води је
све даље према једином излазу. Посматрано једним дијелом у контексту философије егзистенцијализма,
Бланш је нашла ослобођење и
прочишћење душе у потпуном
одвајању од реалности, лудилу. У
Ко се боји Вирџиније Вулф?, права
породица се чак и не спомиње, па
је губитницима дозвољено да трају
и, на неки начин, истрају у несавршености својих лажних живота. 9
Ако се запитамо да ли америчку драму треба афирмисати у будућности, први одговор би
био да не треба. Наравно, то је тако само уколико се ослонимо на
статистику и анализујемо са практично-употребне стране. Позоришна умјетност, ипак, не смије
бити посматрана кроз бројеве и
годишње извјештаје о пословању.
9 „Za Olbija, gospodara Brodveja, moglo bi se
tvrditi da je poslednji veliki američki dramski pisac;
s druge strane, Olbi, eksperimentalni pisac i pionir
off-off-Brodveja, kao da se odricao oreola sopstvene
veličine, odbijajući da ostane na jednom mestu,
puštajući na volju sopstvenom nemirnom nagonu
za eksperimentisanjem. On je učinio suprotno od
O’Nila, prelazeći put od porodičnog, polemičnog
apsurda Zoološke priče ili Ko se boji Virdžinije Vulf
ka čudnijim užasima majušne Alise ili Primorje –
ostavljajući formalne odlike naturalizma daleko za
sobom.“ (London 2003: 144)
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То је умјетност која је у сталном
кретању, склона промјенама (некад лошим, некад добрим), прастара вјештина подложна еволуцији
унутар властитих оквира, огледало
друштва, учитељ „сумњивог морала“, а неријетко и утјеха у немилим
временима. Како год да посматрамо или дефинишемо позориште, не
можемо га олако схватити и свести
под једно име и дати му једно лице.
Свако игнорисање неког дијела позоришног свијета, а посебно из разлога властитог (не)препознавања,
скоро је исто као и свјесна забрана
истога. Тако настаје врста контроле
коју позориште никада није хтјело
да трпи, још од времена античке
Грчке. Ако се тако поставе ствари,
онда је америчка драма XXI првог
вијека, а посебно савремена реалистичка драма, потребна публици
која се развија и сазријева уз позориште, и треба је одржати „живом“
барем у скромним оквирима.
Од настанка комада Трамвај
звани жеља и Ко се боји Вирџиније
Вулф?, прошло је више од пола вијека, али њихова актуелност
у контексту нашег друштвеног
и социјалног уређења као да тек
добија на снази. Амерички сан је
постао универзални „робовласнички систем“ новога вијека, па
је можда и нетачно звати га само
америчким. Свјетски или глобални идеал модерног живљења нема више никакве везе са сном. То

је сурова јава коју прихватамо као
амбицију, а не као дегенеративну
појаву која је обезвриједила и породицу, као институцију, и човјека
као појединца. Амерички драмски
писци нису, заправо, учинили ништа ново опомињући на посљедице
које ће задесити „малог човјека“
у модерном друштву XX вијека,
али су то урадили на свој и посебан начин, у духу поетике америчке књижевности тог периода. Стил
није промијенио суштину, којом
су се бавили и многи наши драмски писци и књижевници, посебно
у периоду послије Другог свјетског
рата, тако да нам Вилијамсове и
Олбијеве драме нису стране и непознате, како то можда одређује
мјесто њиховог постанка. Савремена реалистичка америчка драма има у себи ону препознатљиву
„људску црту“, јер се бави „малим људима“ и њиховим свакодневним дилемама и страховима, а
чињеница да су блиски стварности
која нас и данас окружује, олакшава нам да се поистовијетимо са
њима. Да ли ћемо, као читаоци и
гледаоци, у процесу препознавања
развити симпатије према губитницима? Или ћемо се дистанцирати од
њих, како бисмо заварали властиту
свијест о „кратком лету и дугом паду“? Позориште је ту, као и увијек,
да понуди (не)могућност избора.
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Др Љиљана Чекић

Сваштара кућног драматурга
Ванредни професор Филолошког факултета Универзитета у Источном Сарајеву на Катедри за
општу књижевност, библиотекарство и театрологију, драматург у
Народном позоришту Републике Српске, а прије свега писац, др
Бранко Брђанин објавио је књигу
„Драма и позорница у Бањој Луци“
у издању Арт принта из Бање Луке. Рецензенти књиге били су проф.
др Војо Ковачевић и проф. др Саша
Кнежевић.
Поред матичног, др Брђанин,
по позиву, предавао је на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци. Члан је Удружења
књижевника Српске, Удружења
књижевника Србије, Удружења
драмских умјетника Републике
Српске, Удружења драмских писа-

ца Србије и Удружења филмских
уметника Србије (као сценариста). За књижевно и радио-драмско
стваралаштво награђиван је угледним признањима (најбољи текст
домаће радио-драме Црни анђео на
Фестивалу Југословенске радиотелевизије, Охрид 1990, и GRAND
PRIX ЈРТ за играно-документарну
драму Срећан рођендан господине
Каудерс, 1991; награда Светозар
Ћоровић за најбољу прозну књигу
објављену на српском језику 2003–
2004. /роман Михаил/ и др.). Аутор
је научних студија, бројних стручних и научних радова из области
позоришта и драме, као и из домена књижевности уопште.
Интересовање за театролошке
књиге не постоји само код директних актера позоришних предста191
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ва и истраживача театарског рада
већ и код најширег круга читалаца.
Иако је књижевност која проучава
позоришну умјетност струковна литература, књига Бранка Брђанина
није намијењена само театарским
неимарима, већ и најширем кругу
гледалаца и љубитеља театра који
су се на било који начин сусретали са позориштем или његовим
умјетницима. Па ипак, таква врста
књига ријетко излази из Гутенбергове машинерије. Невелик је број
оних који су кадри да такву литературу стварају. Један од тих и таквих је аутор ове књиге-биљежнице,
књиге-својеврсног драматуршког
дневника, књиге-свједока позоришних времена, али и друштвених догађања, др Бранко Брђанин.
Ова позоришна биљежница
(студија) човјека који је професионалано везан за највећу позоришну кућу у Републици Српској
даје читаоцу на увид позоришна
кретања у бањолучком театру, од
његовог оснивања до данашњих
дана, посвећујући посебну пажњу
оним догађајима у којима је аутор био један од активних креатора позоришног живота. Наиме, као
умјетнички директор ове куће, у периоду од 1998. до 2004. год. Брђанин
је директно утицао на репертоарски
избор великог броја драмских текстова који су у алхемијском процесу
настајања сценског догађаја прерастали у веће и сложеније дјело које
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називамо позоришна представа.
Овај рукопис представља збирку
ауторових промишљања на задате
теме које су биле значајне за активни театарски живот институције у
којој је ангажован као драматург.
Стиче се утисак да је Брђанин писао редове ове књиге онако како
се живи и ради, један по један, у
оном слиједу како су наилазили у
његовом животу.
Огроман простор ау торовог интересовања и анализе неминовно се рефлектује на штиво
које је пред нама. Рукопис обилује
бројним подацима, од театрографских, књижевних до политичких,
историјских, социолошких и др.
Брђанин слика театарско платно својим снажним личним односом према догађајима и временима.
Он суди и пресуђује, навија за своје
миљенике, брани их од историјских
догађаја, он се љути, галами...
Његов став, нарочито у прва два
дијела књиге осликава сву вехементност ауторовог карактера,
али и контемплацију његових анализа. Он вивисецира одређене ауторе и њихов позоришни опус,
проблематизује појмове националног и националистичког, исписује
странице ове књиге црпећи знања
из теорије драме и историјских
чињеница, да би из литерарне
опсервације повремено прешао на
моралну проповијед.
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Његове реченице су разгранате,
са мноштвом асоцијација, повремено луцидно разигране, уз велики
број опширних напомена и цитата, али и језгровите и директне у
његовом виђењу и промишљању
театра. У маниру доброг професора, Брђанин покушава да
(интерпетира) подучи свога читаоца исписујући прегршт дигресија,
настојећи да наведе што већи број
података у што краћем тексту.
Једна од особености ауторовог
рукописа огледа се у акцентовању
појединих ријечи или дијелова реченице употребом различитог типографског инструментаријума
(курзив, верзал, подебљана слова,
кориштење знакова навода), као и
репетицијом одређених мисли.
Књига је подијељена у четири
дијела и, као у Хазарском речнику, ови дијелови могу бити прочитани по реду, али и по насловима
који читаоцу привуку пажњу. Свако поглавље, као и сваки текст унутар њега представља самосвојну
цјелину која може бити третирана
потпуно аутономно, али и као дио
интегралног текста.
У првом дијелу књиге, под
називом „Народно позориште у Бањој Луци 1930-1956“ аутор
даје скраћени преглед театарских
догађања у бањолучком позоришту, током 26 бурних сезона у три
државе, са јаким реферисањем на
политичке прилике у којима је ова

позоришна кућа радила и стварала.
Уз мноштво цитата и фуснота, аутор
проширује домен анализе и пружа
увид у размишљања неких својих
претходника који су имали задатак
да тумаче скоро заборављена позоришна збивања.
Проблем који је незаобилазан код анализе представа којима
аналитичар није имао прилику да
свједочи, јавља се усљед, како то
назива Петар Марјановић, „усуда пролазности“, који онемогућава
истраживача да стекне тачну слику о протеклим позоришним
догађањима. Усљед ових непремостивих препрека, истраживачи
се ослањају на секундарне изворе који у себи садрже значајну дозу личног приступа, па нас тако
реконструкција минулих догађаја
додатно удаљава од оригинала.
Ова књига у свом првом
поглављу не представља само историографску студију већ и својеврсну
социолошку анализу театарског живота, у којој аутор објашњава шири
друштвени контекст.
У другом дијелу, под називом „Случајеви“ аутор се бави
опсервацијом литерарног опуса
три драмска писца који су у специфичним историјским и политичким околностима постали
„случајеви“. Анализом позоришне цензуре на примјеру тих аутора, писац ове књиге разоткрива
политичке механизме који су ди193
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ректно утицали на позоришни рад.
Као познавалац литературе, нарочито оне за коју није потребно додатно превођење, али и као човјек
острашћен у ишчитавању свега што
се појави у штампи, Брђанин износи властите конклузије о сценској
судбини рукописâ који су изишли
из перâ Николе Кољевића, Скендера
Куленовића и Бранка Ћопића.
Назив трећег поглавља књиге „Из
репертоара“ јасно упућује на његов
садржај. Уз несумњиво познавање
литературе и емпиријске импресије,
аутор ствара занимљив и веома
утемељен амалгам. Анализирајући не
само драмско дјело, него и поједине
драмске писце, друштвене појаве које
су условиле генерисање одређене
драмске естетике, рефлексије на
културолошки простор које је имало перцепцију за одређени профил
драмских рукописа, у специфичном
друштвено-политичком озрачју,
Брђанин склапа прецизну значењску
слику о комплексности настанка
и живота драмских дјела која су у
једном историјском тренутку пронашла своје мјесто на сцени Народног позоришта Републике Српске.
И не само да су га нашле него су
захваљујући личном ангажману аутора ове књиге, имале освијетљен
пут којим су се усправљале пред публиком.
Стилизовани дневник кућног
драматурга који у овој књизи носи наслов „Из драматуршке радио194

нице“ представља четврту цјелину
књиге. То је заправо низ записа о
драмским текстовима који су имали
своју сценску реализацију у Бањој
Луци с краја 20. и почетка 21. вијека.
Репертоарска еклектика НП РС,
чији је творац писац овог рукописа, представља синтезу савремених
и класичних домаћих текстова, као
и савремених и класичних страних
драма, што аутор и наводи у самој
књизи. Лепеза драмских писаца је
веома широка, од Јована Стерије
Поповића, Борислава Михајловића
Михиза, Велимира Лукића, Небојше
Ромчевића, Биљане Србљановић и
Богдана Шпањевића, до Александра
Диме Оца, Жана Пола Сартра, Бернарда Шоа, Николаја Ердмана, Алда
Николаја и Емануела Шмита.
Оваква књига није намијењена
само академској јавности, него најширем кругу читалаца, од
оних које занима историјски преглед позоришног живота од доба Краљевине Југославије до
данашњих дана, оних који су заинтересовани за анализу драме са
позиције теорије књижевности, до
оних који се интересују за поједина
сценска дјела и ауторе. Велики
број података уз прецизну мисао и
јасну реченицу, уз неколицину духовитих синтагми са нескривеном
енергијом и личним печатом аутора, ова књига може представљати
занимљиво штиво за разнородан
читалачки аудиторијум.

УЧИТЕЉИЦА

ДРАМА

Синиша Ковачевић

УЧИТЕЉИЦА
- позоришна драма у 60 слика За десет година безграничне љубави и оданости, која ми је несебично даривана, посвећујем ову драму, са захвалношћу и ганућем, најбољем
пријатељу кога сам икад имао, мојој дивној Кири. Почивај у миру, мила
моја.
Драги мој редитељу,
Већ смо се ти и ја, неколико пута, дописивали. Зашто бисмо, онда, одустали од тог лепог обичаја. Дакле, има у овој драми ветра и мраза, белих
коња и бродова, врана и воде, циганских оркестара, срушених кућа и славолука. Има свега. Нека нам тај простор слободе буде неомеђен бар кад
пишемо. Ипак је драма и литература. Научно је доказано, што ти као
врхунски интелектуалац, свакако знаш, да више људи чита драме, него
што иде у позориште. А онда ће, када ти узмеш ствари у своје руке, што
нико не сме да ти замери, машта устукнути пред практичним разлозима. Немачки овчари лајаће иза сцене, бродови бити усидрени у густој,
непрозирној магли, цигански оркестар свирати из тонске кабине... И опет
ће ти, у одбрани твог талента, остати довољно маште, не брини. Али
пусти и писца да машта о неком свом позоришту. У сваком случају, же195
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лим ти добру представу и добро здравље. Мада је, сложићеш се, рођени,
много лакше бити здрав. Срдачно и пријатељски, Твој
Синиша Ковачевић
Лица:
ЈУЛИЈА КАВРАН, девојачко ЛИБУДА, 32 године, учитељица
АЛОЈЗ КАВРАН, Јулијин муж, 40 година, врсни правник
ЖИВОЈИН РАЈИЋ, 35 година, санитетски мајор, лекар, песник, отац, син,
муж...
КАТИЦА РАЈИЋ, 55 година, Живојинова мајка, свекрва, баба
ЉУБИНКА РАЈИЋ, 30 година, Живојинова жена, мајка, снаха, пријатељица
БОГДАН, 8 година, Живојинов и Љубинкин син
СВЕТОЗАР, 6 година, други син
ДУЊА, 5 година, ћерка
МИЈАТ ТАМНАВАЦ, 32 године, капетан, адвокат, сам као ђерам
БАТА ДУША, 55 година, Живојинов посилни
ВОЈВОДА ПЕТАР БОЈОВИЋ, 60 година
ГЕНЕРАЛ СЕДЛАРЕВИЋ, 50 година
ЕУГЕН ДОЛЕЖАЛ, 35 година, поднаредник
ХАШИМ из Фоче, 30 година, ВОЈНИК: ЛЕОН ДРОБНИК, правник, официр, капетан, 40 година
ЖЕЛИМИР ПЕТРАС, 35 година, официр, мајор
КАРЛ МЕНИГЕ, 27 година, официр и носоња, натпоручник
МИЛАН РАКИЋ, песник, 43 године
КОНОБАР ВЛАДА, 40 година
МОША КУМАНУДИ, рабин, 70 година
КРАЉ ПЕТАР, 72 године
АРЧИБАЛД РАЈС, форензичар, 42 године
МЕЛАНИЈА, Катицина сестра, 60 година
ПЕКАР, 40 година
КАЛФА, 20 година
АНТУН БОБАН, учитељ, 40 година
ВОЈНИК, аустроугарски, 25 година
РУС, официр, 40 година
196

УЧИТЕЉИЦА

Вране, неутврђеног броја и година. Углавном много.
Појављује се и светина, цигански
оркестар, курве и пробисвети, бели
коњи, војска и официри, бродови и
две реке. Сава и Дунав. Дешава се
у Београду, током две ледене ратне
зиме. Хиљадудеветстоседамнаестог
и осамнаестог лета господњег.
Између прве и последње сузе у драми, прође око годину дана.

1.
(Високи плафон са добром
гипсаријом и велика дневна соба сведоче о два укуса. Укусу архитекте и склоностима власника. И
финансијским могућностима овог
другог. Добри портрети у уљу по
зидовима. Зачудо, без рамова. А
светлија боја зида као да издајнички
говори да су некад и рамови у дуборезу били ту. Док нису завршили у
каљевој фуруни. Или у Остермановом Винер шпорету у кујни. Интарзирани паркет без тепиха. Завршио
на Каленића гувну за кантицу масти. Сад подељен на четири дела, покрива све просторије у кући
Вишњића, прва кућа поред цркве у
Заклопачи. Фотеље. Тросед. Баш,
баш добра кожа. Баш. Предвечерје.
Снег удара у окно, лепећи се, за
стакло. Залеђена грана лупка у шалукатру. Равномерно. Полумрак.
Две жене, младе и лепе, вршњакиње,
тридесетих година, седе насупрот

једна другој. Обучене у, једна у бунду,
друга у зимски капут са астраганском крагном. Пара излази на нос и
уста. Љубинка и Јулија. Ћуте. Недалеко од њих, жена педесетих година, огрнута ћебетом, вади ствари
из цегера. Љубинкина свекрва Катица Рајић. Слаже их, као највеће драгоцености, на сто. Као мајценски
порцелан. Пексимит, врећица са килом брашна, конзерва...)
КАТИЦА: (Забезекнуто.) Види ово... Види ово, Љубинка, молим те. Поморанџа. Па откуд вам
поморанџа, побогу...
ЈУЛИЈА: Само једна, нажалост...
Нека је поделе... А деца полегала?
ЉУБИНКА: Лакше ми је кад их,
на ову студен, ставим под јорган.
ЈУЛИЈА: И ми смо, као деца, у
Бечкереку, спавали у леденој соби... Отац је инсистирао. А мати
нам кришом стави загрејан цреп
под покривач... Збиља је хладно.
ЉУБИНКА: Све што је могло да
гори у овој кући, изгорело је. Извините.
ЈУЛИЈА: За огрев, не могу, нажалост, да помогнем... Никако.
ЉУБИНКА: Ајте молим вас. И
ово је превише.
ЈУЛИЈА: Угаљ је, знате, стратешка сировина, тако се то каже. И ми
га добијамо по спецификацији... Тако се то каже.
ЉУБИНКА: Две године ми
преживљавамо захваљујући вашој...
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(Застане. Као да тражи реч.
Милостиња је груба а друге нема...
Пауза.)
КАТИЦА: Доброј души...
ЈУЛИЈА: Плашим се, само, да
вам не нашкодим. Комшилук, знате, Београд... Ипак сам ја... Швапска
учитељица у окупираном Београду.
КАТИЦА: За то ви, драга моја,
не брините... Прадеда мог мужа је
са Карађорђем ушао у Београд. Са
Црним Ђорђем. У овој кући свака је мушка глава... Није важно.
Репутацију куће Рајића брани седамдесетчетири ордена. Седамдесетчетири. А мој син... У овој кући
мушке главе не умиру од старости...
(Заћути. Окрене се да сакрије
стид. Или сузу.)
КАТИЦА: Идем.
ЉУБИНКА: Седите мама, где
идете?
КАТИЦА: Да обиђем децу. И да
легнем. А вас две, вероватно имате
о чему. Ја сам ту пета нога на столици... Баба. Ваљда се нећете прехладити у овој штенари. Лаку ноћ. И
хвала вам, госпођо Јулија, на овим
даровима изобиља. Знате, тако ми
је непријатно...
(Застане у огромним двокрилним
вратима, окрене се...)
КАТИЦА: Ако ова салаука настави још који дан, мораћу да зовем
Радоја да почне да вади паркет... Кажу да је Дунав почео да мрзне... Лаку ноћ.
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(Изађе из собе, затворивши
пажљиво врата за собом. Љубинка
се нагне ка Јулији. Шапатом и у
поверењу.)
ЉУБИНКА: Јесте били у Марадику?
(Јулија потврдно климне главом.)
ЈУЛИЈА: Бродом до Сланкамена
па санкама. Пет сати тамо, пет назад, час посла.
ЉУБИНКА: И?
ЈУЛИЈА: Све како сте рекли. Масажа, па вакум са ћупом...
ЉУБИНКА: Тако намешта материцу.
ЈУЛИЈА: (Показује на стомак.)
Ту стави комад свеће, испод стави дрвену плочицу, није ми било
свеједно кад ми је запалила ватру
на трбуху... Па покрије ћупом. Тачно осетите како пулсира. И чајеве
да пијем. Редовно.
ЉУБИНКА: Ја сам два месеца
након тога затруднела. Можда и
раније... Тако ћете и ви, видећете.
ЈУЛИЈА: Из ваших уста...
ЉУБИНКА: Ма видећете... (Нагне се још више ка Јулији.) Није вас
осмудила?
ЈУЛИЈА: Како мислите?
ЉУБИНКА: (Мангупски.) Јел
баштица остала цела...
ЈУЛИЈА: Мало само...
(Прасну у смех.)

УЧИТЕЉИЦА

ЉУБИНКА: Мене је скроз. Сад
само, на десну страну... Одмах после, на десни бок. Бар пола сата. И
мушко, гарантовано. Ја сам оба пута тако. Трећи пут нисам, било ми
је свеједно, зато се Дуња и родила...
Кад сте имали?

Врата на дрвеном кућерку, каквом
таквом склоништу од леда и хладне
немилости, отворе се за тренутак.
Провири глава другог стражара.)

(Наставе да ћућоре шапатом.
Грана и даље равномерно лупка по
шалукатри. Кошава завија као
курјачица. Леди. Све. И Дунав.)

(Пан уђе унутра. Стреса снег са
шињела.)

2.
(Ноћ. Тамна да тамнија не може
бити. Ни леденија. И кад бисте неко наивно дете преварили да лизне
метални канделабр, језик би сигурно
остао залепљен за ледени гус. Брије
кошава и ситан снег у руковетима
баца хоризонтално. Ледено брашно
лепи се по Осрамовој сијалици испод лименог шилта, који немилосрдни дунавско савски северац, љуља
тамо-амо, померајући круг светла лево десно, по перонској белини.
Железничка станица, теретни или
ранжирни део. Завија пас. Вагони
са угљем, постројени за сутрашњи
пут или истовар, свеједно, под дебелим слојем снега. Док га снажни удар ветра не склони са уредно
утовареног лигнита. Стражар у
аустроугарској униформи са дугом
пушком преко рамена, шета поред вагона. Велики немачки овчар
на повоцу. Води ли он стражара
или стражар њега? Дахће зверина.

ХАШИМ: Ајде, пане Еугене, побогу... Па ко ће по оваквој ноћи
краст угаљ, јебо те исти...

ЕУГЕН: Овакве ноћи су и створене за лопине, пане Хашиме.
ХАШИМ: Сједи, болан, поднаредниче, угриј се... Што цука не
уведеш, да се угрије, живо је и то,
болан...
ЕУГЕН: Неће му ништа бит од
мало вјетра и сусњежице. Добро
га је господ облекел. Имал те каве
још... Сипај. Зверина је то. Знаш ли
да му је вук брат од стрица?
ХАШИМ: Не мораш баш ти
Еугене, сво ћесарско ордење вратит кући на прсима. Има и мало
шљиве... Ош?
ЕУГЕН: Откуд ти?
ХАШИМ: Како болан, откуд. За
џеп угља, балон ракије. И то каке...
Ниси ти овдје чувар угља, мој пане
Одлежал...
ЕУГЕН: Долежал.
ХАШИМ: Па то и кажем Одлежале, ниси ти овдје чувар угља, мореш бит гувернер народне банке,
само ако оћеш... Дукат за грумен,
јаране, дукат за грумен... Мореш се
у то твоје Брвно...
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ЕУГЕН: Брно...
ХАШИМ: Па то и кажем... Мореш се у то твоје Брвно вратит ко
милионер... Милионер. Само мало
кад би...
ЕУГЕН: Не.
ХАШИМ: Е мој пане Одлежале... Па камен пуца напољу, севап је
помоћи људима. Севап. Сиротињи
посебно.
ЕУГЕН: Помагат људима,
сиротињи посебно, али за ракију и
дукате. И још штогод.
ХАШИМ: Кофица двије дневно,
џакчић за под мишку, нико неће ни
примјетит...
ЕУГЕН: (Одсечно.) Не. Угаљ је
царски а царевина ратује.
ХАШИМ: Џакчић два на дан,
јаране, довољно је само толико и да
пола Фоче буде моје кад побједимо,
разумијеш. Пола тог твог Брвна мореш имат кад се вратиш, поднаредниче... Бољу половину...
ЕУГЕН: Не.
ХАШИМ: Е онда враћај кахву и
ракију.
(Узме шољу и флашу са ракијом
испред “Одлежала”. Љут.)
ХАШИМ: Оћеш ти ту мени срат
о поштењу а ниједну ракију ниси
одбио. Ко те јебе Одлежале.
(Напољу нови удар ветра пребаци руковет снега са једног на други
крај перона. И тек кад особа у сенци скине снежну пешчаницу са лица,
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приметимо жену са џакчићем под
мишком. Љубинка. Пажљиво закорачи, али је у сенку врати режање
пса. Богдан јој нечујно приђе са
леђа.)
БОГДАН: Мајко...
(Љубинка се прене. Љута. Шапатом.)
ЉУБИНКА: Други пут да се ниси усудио да ме пратиш... Чујеш.
Други пут нећу да те видим и квит.
Јасно.
БОГДАН: Други пут ја нећу да
водим тебе.
(Мајка му једном добронамерном
ћушком покаже све шта мисли и о
брзом одрастању и сву своју љубав.
Може ли се такво шта уопште и
звати ћушком. Богдан направи грудву, баци је на супротну страну. Као
да одвлачи пажњу псету које нема
намеру да иједног трена посустане
у ревности.)
БОГДАН: Сад.
(Дечак се хитро и вешто попне
на вагон. Скида снег са угља. Товари
у џак. Љубинка се са мање брзине и
вештине попне до сина.)
БОГДАН: (Шапатом.) Заледило се.
(Промрзле руке покушавају да
одвоје камене комадиће од ледене
масе угља. Пас зарежи. Па залаје.
Еуген Долежал, из “Брвна”, репетира пушку.)
ЕУГЕН: Чујеш!
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ХАШИМ: Мачка нека, болан,
сједи да се договоримо ка људи и
јарани... Па неш ти ништа лоше урадит ћесару ако за шаку угља њиово
злато понесеш у Чешку. Напротив,
Фрањо, покојни би се радово. И овај
нови Карло. Па то је најскупљи угаљ
на свијету, како не разумијеш, пане
Долежал.
(Пас жестоко залаје. Чех истрчи
из стражаре, Фочак, невољно изађе
за њим.)
ХАШИМ: Јебем те луда...
(Зверају по перону. Љубинка и
Богдан притајени на вагону. Фијуче
ветрина. Па тајац. Стражари пођу
према кућерку.)
ХАШИМ: Мачка, реко сам ти...
Па не мораш ти на сваки његов ав
излијетат ко луд. (Поново уђу у заветрину кровињаре.)
ХАШИМ: Што, кад се ово сврши,
не би живио ко човјек, мој пане. Ко
људина. Људескара.
(Поново стави флашу пред Чеха.
Богдан силази са вагона, са џаком на
рамену. Љубинка за њим. Врећа јој
се измигољи из руку и тресне о перонски бетон. Прасак. Овчар поново залаје, стражари опет истрче из
заветрине на перон. Кошава помери сијалицу која на моменат осветли Богдана и мајку. Довољно да их
Еуген и амбициозни Фочак Хашим
примете.)
ЕУГЕН: Стој! Стој кад кажем...
Пуцаћу!

(Хашим, који у ов аквим
ситуацијама, очито није склон
конверзацији, пуца без нишањења.
Љубинка и дечак беже.)
ЉУБИНКА: Баци тај џак и бежи... Бацај кад кажем!
(Пас вуче Чеха ка крадљивцима,
раздаљина све мања, Хашим поново
нишани али је Еуген између његове
пушке и бегунаца. Љубинка баца
свој успоравајући терет, дечак се
још двоуми.)
ЉУБИНКА: Бацај кад кажем. Бежи! Кући!
(Дечак испушта џак, као да се
двоуми пар тренутака.)
ЉУБИНКА: Бежи! Кући марш.
Трком!
(Богдан пође, осврћући се.)
ЉУБИНКА: Бежи, дете, кумим
те богом. Бежи кући.
(Богдан потрчи. Још један Хашимов пуцањ поцепа помрчину.)
ЉУБИНКА: (Запне и падне.) Бежи, сине...
(Дечак нестаје у помрчини.
Дотрчавају Фочак и Брвњак.)
ХАШИМ: Сестру ти јебем лоповску. Ето ордена, пане поднаредниче. Обојици.
(Замахује кундаком. Балава
чељуст искеженог немачког овчара тик крај женског профила без
иједне капи крви. И само га поводац у рукама задиханог Чеха спречава да поцепа то лепо лице. Жена
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и псето. Лицем у лице. Режање јаче
од ветра.)

3.
(Подрумско предворје калемегданског лагума. Два аустроугарска
војника седе, трећи шета. Уђе Хашим.)
ВОЈНИК: Па ти си већ био...
ХАШИМ: И ти си...
ВОЈНИК: Нисам. Ја чекам ред.
(Из подрумске просторије изађе
четврти војник. Облачи шињел, закопчава панталоне...)
ХАШИМ: (Иронично.) Јел признала?
(Војник се насмеје.)
ХАШИМ: Јел прво бијеш па
јебеш, ил обратно...
ВОЈНИК: А ти.
ХАШИМ: Јебем и бијем.
(Пође унутра, скидајући шињел
са себе и откопчавајући шлиц.)
ВОЈНИК: Куда... Ја сам на реду.
ХАШИМ: Ја сам је, болан, уфатио... За мене ред не важи.
(Уђе. Љубинка полугола лежи у
углу. Остаци Љубинке. Крв и сузе.)
ХАШИМ: Аи...
(Одмахне руком и изађе. Остаци
жене леже на хладној цигли.)

4.
(Кућа Рајићевих. Јулија седи у фотељи, цегер са храном на
сточићу, Богдан, осмогодишњак,
поносан као и сви вршњаци, стоји
усправно. Катица клечи пред
Јулијом.)
КАТИЦА: Тако вам Христових
рана...
ЈУЛИЈА: Госпођо Рајић, устаните, молим вас...
КАТИЦА: Обесиће је сигурно, за
то убијају, убијају и за мање.
ЈУЛИЈА: Све ћу да покушам,
верујте...
КАТИЦА: Не можете покушати,
морате урадити, ви то једноставно
морате. Ја ову децу не могу ни на
улицу ни у сиротиште, нећу ни ја
још дуго... Ви не знате мог сина, тај
неће, као други доктори, пробијати
фронт из позадине, тај као и сви
Рајићи командује, за мном. Молим
вас, госпођо Кавран, ако неко може...
ЈУЛИЈА: (Прекине је.) За то заиста... Ма, убија и за мање. Кад је то
било? Богдане?
(Дечак са презиром окрене главу.)
КАТИЦА: Прексиноћ. Након вашег одласка... У субату, наноћ.
(Из другог дела куће допире ужасна бука. Као да варвари руше Рим.
Бум. Бум!)
КАТИЦА: Ви сте у овој кући дочекани као рођени, она вас сматра
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својом пријатељицом, ви морате...
А син мој, ако се не врати, шта ће
са њима, а ко зна на коју ће страну фронт претећи, ко зна... Она није
жена, она је анђео, знате ви то, па
зар због џакчића угља да виси, молим вас, а деца никог немају, баш
никог. Једну баба тетку, кад ја нисам знала да родим шесторо, пред
црквом ће завршити, молим вас
Јулија, ако неко није за умирање
онда је то моја јадна снаха, она није
жена, она је светица, као бога вас
молим...
БОГДАН: (Оштро.) Бако!
ЈУЛИЈА: Оца су већ заборавили, три године су они у тој Грчкој.
А на фронту гину и доктори, знам
ја оног мог лудана, Рајић је то. Ево
склопљених руку, госпођо Јулија,
склопљених...
БОГДАН: Бајо!
ЈУЛИЈА: Немојте госпођо Катице, молим вас. Та, све ћу да учиним,
верујте... Каква је то бука, побогу,
као да вам руше кућу, шта је то?
КАТИЦА: (Смиреније.) Радоје
диже паркет у спаваћим собама.
Кад иде јуне нек иде и уже. Дунав је замрзао, морам нечим да их
угрејем. Ви сте добра душа, знам ја,
урадићете ви, можете, ако ико може...Од накита... Више ништа... Дукати, све је отишло. Само ова бурма
коју не могу да скинем. Помагајте.
(Јулија устане. Пође ка вратима, окрене се.)

ЈУЛИЈА: Хоћу госпођо.
КАТИЦА: Па ви сте у овој кући
дочекивани као...
ЈУЛИЈА: Урадићу све што је у
мојој моћи. Баш све.
(Крене.)
БОГДАН: И носите ову одвратну храну са собом.
(Узме цегер и пружи га Јулији.
Тајац. Катица му узме цегер из руке, стави га иза леђа, као да га сакрива.)
КАТИЦА: Дете... Опростите...
Опростите детету.
(Тишина. Дуго. А онда две жене
полете једна другој у загрљај. Катицу ломи плач, крт и језив, рамена
јој се тресу, речи излазе као комади стакла...)
КАТИЦА: Помозите, ако бога
знате. (Гледа цегер.) Боже, како ме
је срамота... Како ме је стид, моја
Јулија.
(Богдан гледа зачуђено. Из суседних соба допире ужасна бука. Баш
као да Вандали и Готи руше Рим.)

5.
(Спаваћа соба у једној од бољих
дедињских вила реквирирана од
власника за потребе аустроугарског часника. Једна од оних која
ће тридесетак година касније постати топли дом Бакарићу или
Кардељу. На истим креветима и у
истој постељини правиће Бакарић
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мале Бакариће. Или Кардеље. Само ће изостати дрвено Христово
распеће. Неће га бити на зиду, изнад ноћног сточића који раздваја
већ помињане кревете. На сточићу
упаљена лампа која обасјава распетог Спаситеља. Али и бели пешкир
прострт на тоалетном сточићу.
Алојз Кавран, снажан, стасит човек, обучен у добар баде мантил, нагнуте главе над белином фротира.
Алојз подигне главу. Гледа у Јулијин
одраз у великом, биљурном огледалу. Јулија у спаваћици са турбаном
на глави.)
ЈУЛИЈА: Сагни главу.
(Настави да чешља мужа.)
ЈУЛИЈА: Ево је, ево је... Види...
Уби је, молим те...
(Очито да га треби од вашију.
Бишти му вашке. Алојз ноктом од
палца згњечи вашку.)
АЛОЈЗ: Ово је трећи пут да нам
из те твоје школе доносиш вашке.
ЈУЛИЈА: Други.
АЛОЈЗ: Што је сљедеће? Тифус?
(Покуша да буде духовит.) Или нешто венерично.
ЈУЛИЈА: Алојзе...
АЛОЈЗ: Опрости. Шала је била
потпуно депласирана. Абортус од
шале. Испричавам се.
(Она га чешља. Чупа га. Он је
приметно нервозан.)
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АЛОЈЗ: Две седмице смрдећу на
петролеј. Јесу ли они икад чули за
сапун...
ЈУЛИЈА: Какав сапун, хлеб
немају...
АЛОЈЗ: Крух. Нека једу колаче.
Завршен цитат. Снађе се фукара, не
брини... Украду. Из ока ти украду,
само ако мало ређе трепћеш.
ЈУЛИЈА: И твој деда је био шумокрадица.
АЛОЈЗ: Али смо се уљуђивали
временом. Пристајали на правила
понашања. Цивилизирали се. Јесте,
био је шумокрадица. И ловокрадица. А отац је имао четири козе и пет
синова. Онда је у Херцеговину дошла Аустрија. И више никад није
украо ни мрву. Никад. Не тајим ја
то. Дапаче. Је. Дјед је крао, отац је
напасао козе и школовао синове. А
како је то могао, како, госпођо Кавран. Што је сад са елоквенцијом,
гдје се изгубила? Како је то могао?
ЈУЛИЈА: (Говори механички, као
хиљаду пута понављану песмицу.)
Захваљујући систему који поштује
вредноћу, који цивилизује...
АЛОЈЗ: Цивилизира.
ЈУЛИЈА: Који од унука шумокрадица и лопова прави људе.
АЛОЈЗ: Захваљујући систему
који штује вредноћу, лојалност,
поштење, који је знао препознават
и школоват сиротињу... О иронији
у твом гласу, разговарат ћемо други пут, госпођо Кавран. И ти би да-
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нас да није било таквог система,
понављам, система, била удата за
неког бечкеречког паора и музла
краве, не би била учитељица и жена
председника суда. Без обзира што
сте чистокрвна Њемица, госпођице
Либуда. Музла краве у том вашем
Бечкереку. Или Меленцима.
ЈУЛИЈА: Преког суда.
АЛОЈЗ: Рат је. А у рату су судови (Имитира је.) преееки. Јулија, ја
царевину волим. И цара. И овај посао који радим овдје је начин да му
ту љубав покажем. И да му се колико толико одужим. О захвалности,
нећемо овај пут. Она код тебе, очито, потпуно изостаје...
ЈУЛИЈА: Напротив. Шта ако те
вишак захвалности чини мање човеком...
АЛОЈЗ: Не разумијем. Знам само
да сватко треба да да свој максимум.
У рату нарочито. Пекар да пече добар крух, свећеник да проповиједа,
лијечник да лијечи а судац да суди.
(Пауза. Јулија га ишчешљава.
Ћуте.)
ЈУЛИЈА: У вези са тим... Са
суђењем... Алојзе, има једна жена.
(Он јој узме чешаљ из руке. Гледа је.)
АЛОЈЗ: Ту смо, дакле. Ми у Херцеговини кажемо, отоле вјетар пува...
ЈУЛИЈА: Та жена је мајка мог
ученика... Такво дете ја у животу
нисам срела...

АЛОЈЗ: Знам тко је она.... То су
они што им носиш храну. Кришом
од мене. Годину и пол. Скоро двије.
ЈУЛИЈА: То дете је чудо од
интелигенције, од дарова... Просто
чудо. А ја сам у тој кући дочекивана
као пријатељ. Више. То је само фишек угља... Алојзе, молим те...
АЛОЈЗ: Њен муж пуца на моје
камарате...
ЈУЛИЈА: Не пуца. Муж јој је доктор.
(Маже му косу крпом умоченом
у петролеј.)
ЈУЛИЈА: То је само штаницла
угља, Алојзе... Молим те.
АЛОЈЗ: Ако данас не пресудим
њој, сутра ће их на вагонима бити
тисућа, па неколико тисућа... То је
ствар принципа, погледа на свијет,
разумијеш...
ЈУЛИЈА: Деца јој се смрзавају,
човече... И гладују. Па она је мати,
побогу човече. Како не разумеш.
АЛОЈЗ: Ти не разумијеш. Тај угаљ
припада царевини. Тим угљем се
грију школе, болнице, свеучилишта.... Тај угаљ покреће локомотиве, локомотиве вуку људе и ствари
на фронт. Муницију, провијант,
рањенике... Нема фронта, нема
Аустрије, нема цивилизације, крај
Еуропе, цуро, крај Еуропе... У овом
се рату мора побједит, једноставно
мора...
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ЈУЛИЈА: А победићемо тако
што ћеш ту несрећницу послати на
робију...
АЛОЈЗ: Не. Дат ћу је објесит. Тако ћемо побједит. А Београд ће то
морати да гледа. Да више ни не помисле на царски угаљ.
ЈУЛИЈА: (Пренеражено.) Ја не
могу да верујем...
АЛОЈЗ: И не само Београд. По
закону и обитељ мора присуствоват егзекуцији. Лекција учитељице.
Очигледна настава. Прописи су ту
да се штују. Тако систем функционира.
(Он устане, пође. Она му препречи пут.)
ЈУЛИЈА: Алојзе, као Бога те молим. Као свевишњег.
АЛОЈЗ: Рођену сестру бих
објесио за царевину. Рођену сестру.
Мислио сам да ме боље познајеш.
ЈУЛИЈА: Деца ће јој поцркати, Алојзе... Поцркати. Од глади и
хладноће.
АЛОЈЗ: Сад доста. Рођену сестру, да је имам.
(Тишина. Одбија сат.)
ЈУЛИЈА: А мене?
(Тајац. Траје подуго. Као да се и
жена и муж, једнако плаше одговора. Јулија устане.)
АЛОЈЗ: О послу више ни ријеч.
(Она пође ка излазу.)
АЛОЈЗ: Гдје си то била прекјуче?
Како ти се допада Марадик?
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(Она ћути.)
АЛОЈЗ: Да ли је могуће да више
вјерујеш једној српској брадавичавој
бабетини, него двојици аустријских
академика?
ЈУЛИЈА: Нити је српска, нити
је бабетина, нити брадавичава...
Мађарица је, врло лепа жена, сеоска бабица...
АЛОЈЗ: Ерго, једној сеоској врачари него доктору Фоглу и Штерлеману. Они нису врх бечке, него
свјетске гинекологије. Свјетске. Рекли су да пијеш љекове и будеш
стрпљива. Цитирам: Кад се врећа
одријеши, испадаће једно по једно,
нећете је стић завезат.
ЈУЛИЈА: Сваке године ми то кажу. А ја чекам девет година да се
врећа одреши. Девет.
АЛОЈЗ: Ја сам те, Јулија Либуда,
оженио из љубави, не као приплодну кобилу. И то што си нероткиња
код мене ништа не мијења. Ја те
због тога нећу оставит. Никад. Ако
их буде, одлично, ак не, опет добро.
Нећемо бит први пар без порода.
ЈУЛИЈА: (Склопи руке.) Алојз,
овако те молим, пусти је.
(Он полако покаже прстом, неопозиво не.)
АЛОЈЗ: О послу више ни ријечи.
И о Марадику. Никад!
(Она стави чешаљ на сто и полако изађе из собе. Он седи, гледа
свој одраз у огледалу. А онда бесно
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почне да се чешља. Вашке падају по
пешкиру. Алојз их ноктом гњечи.)

(Адвокат му приђе, љутит и
изненађен.)

АЛОЈЗ: Овако. И што остане.
Мало крви на бјелини убруса. И
ништа више. Баш ништа.

АДВОКАТ: Каква смрт, Алојзије,
јеси ли ти нормалан. (Говори сиктаво, полушапатом, са намером да нико други не чује ни шта говори ни
како се обраћа председнику суда.)

6.
(Судница. Изнад главе председника суда, пуковника Алојза Каврана,
велики портрет Фрање Јосифа. Два
поротника, адвокат по службеној
дужности, стражар са пушком и
остаци Љубинке, пресамићене на
оптуженичкој клупи.)
АЛОЈЗ: Оптужена, устаните...
АДВОКАТ: Господине председниче, оптужена не може стајати.
Она је у затвору злостављана...
(Алојз га грубо прекине.)
АЛОЈЗ: Пресуда се слуша на ногама, такав је пропис, бар у оним
случајевима, господине одвјетниче,
у којима ја судим. Стража, усправите је...
(Стражар подигне Љубинку,
она једва стоји. Пође да падне, али
је и адвокат придржи. Жена између
стражара и адвоката. Као фирангла на поветарцу.)
АЛОЈЗ: Оптужена Љубинка
Рајић, дјевојачко Пивнички, рођена
у Панчеву, држављанка Аустроугарске царевине, осуђује се на казну смрти вјешањем, због крађе угља
и велеиздаје. Право на жалбу не
постоји.

АЛОЈЗ: (Изненађен, не може да
верује.) Молим?!
АДВОКАТ: Она је у затвору брутално силована и премлаћивана...
(Алојз га прекине.)
АЛОЈЗ: Мајоре Дробник, којим
се то тоном ви то мени обраћате.
Побједнику припадају жене, благо, слава и жене. Завршен цитат.
Публије, Септимије...
АДВОКАТ: Север. Али ово је
двадесето стољеће.
АЛОЈЗ: Рат је увијек рат.
АДВОКАТ: Пледирам на наше пријатељство Лојзек, сад ти
се не обраћам као одвјетник по
службеноој дужности, говорим ти
као пријатељ. Не можеш због киле
угља убит мајку троје дјеце, побогу.
АЛОЈЗ: Ја не убијам, ја осуђујем.
А осуђујем лопова и велеиздајника.
То могу.
АДВОКАТ: Па крађа је извршена у крајњој нужди, супруг оптужене је бечки ђак...
АЛОЈЗ: Супруг оптужене је високи српски официр. Пуца на твоје
другове.
ЉУБИНКА: Мој муж је лекар.
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АЛОЈЗ: Знам врло добро тко је
ваш муж. А ви сте поданица Аустроугарске, треба да вас је стид...
ЉУБИНКА: Ја сам се тог
држављанства одрекла...
АЛОЈЗ: (Лупа чекићем по столу.)
Тишина. Ни ријеч. Ни слово више.
АДВОКАТ: Преиначи то, још можеш... Па не вјешаш шишарку на
божићно дрвце, побогу...
АЛОЈЗ: Јесам ли ја, господине
одвјетниче по службеној дужности, приликом овог процеса прекршио било који параграф, слово
једно једино, било ког параграфа?
(Пауза.)
АДВОКАТ: Не... Преиначи, молим те.
АЛОЈЗ: Рођеној сестри...
АДВОКАТ: (Наставља.) Знам...
да је имам, пресудио бих исто. Знам.
А знам и да би.
(Алојз лупи чекићем по столу.)
АЛОЈЗ: Пресуда се има извршити у року од двадесетчетири сата.
Осуђеној припада све по закону.
Свећеник, посљедњи оброк по
жељи. Суђење је завршено.
(Лупи још једном маљем по столу и изађе. Адвокат, сад бар знамо
да се презива Дробник и да је мајор
по чину, па ћемо га тако и звати,
приђе Љубинки.)
ДРОБНИК: Опростите, молим
вас... Ја сам доиста... Учинио сам
све што сам могао.
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(Ћу те. Страж ар подиже
Љубинку.)
ДРОБНИК: Вјерујте... Хоћете ли
да видите обитељ... Дјецу... То могу
да вам...
(Ћуте. Љубинки сузе лете преко модрих подлива по лицу. Као да
се двоуми.)
ЉУБИНКА: Не... Нипошто не...
Молим вас. Нећу да ме памте овакву. Нипошто.
ДРОБНИК: Разумијем... Опростите, молим вас... Ја сам доиста
учинио све... Доиста.
ЉУБИНКА: Видела сам.
ДРОБНИК: Ми смо другови
још са свеучилишта... Студирали
смо заједно и у Загребу и у Вијени.
Мислио сам... Био сам убијеђен... Ја
сам, доиста, вјерујте, учинио све...
Све што је било у мојој моћи.
ЉУБИНКА: И он је... Мислим на
судију. И он је...
ДРОБНИК: За дјецу... Сигурни
сте... Не желите.
ЉУБИНКА: Силно желим...
А желим и да ме не памте овакву.
Спречите да сутра буду тамо... Молим вас. Имате ли децу? Нека сутра
не буду тамо, молим вас...
(Стражар је изводи.)
ДРОБНИК: Збогом.
(Стоји сам у празној судници.
Сам као хајдучки гроб.)

УЧИТЕЉИЦА

7.
(Плато између хотела Балкан и
Москва. Јануарско подне. Брије северац, играјући се са пешевима капута и шињела окупљеног народа
и аустроугарских војника. Тајац.
Само фијук ледене кошаве ремети
гробну тишину. У злокобном низу, поређана вешала, подигнута на
овећу позорницу. Улични театар.
Троје људи стоје испод ужади. Ветар се игра с омчама. Љубинка и
још два непозната мушкарца. Свако испод свог ћириличног слова г.
Добар добошарски вирбл поцепа тишину. Па још један. Па трећи. Добошар извади папир из џепа. Ветар
му га украде из залеђених шака. Он
трчи за хартијом, ухвати је, напокон...)
ДОБОШАР: Чујте и почујте, даје
се на знање свима...
(Почиње да чита, сриче невешто, очито добовање иде боље од слова...)
ДОБОШАР: Осуђу... ју... Осуђују
се...
(Војник који стоји крај њега узме
му папир из руке. Препознамо пана
Долежала из “Брвна”.)
ДОЛЕЖАЛ: Ја ћу.
(У првом реду Катица са унуцима. Покушава да им окрене главу на
другу страну. Љубинка се осмехује
деци, као да им у дечијој песмици,
ништа ме не боли, тебе цура воли,
поручује да је заиста неће болети.

Јулија се пробија кроз масу, грубо и
готово бахато разгрће људе, напокон угледа Катицу са троје малих
Рајића. Баба, коначно, одустаје од
идеје да им главе окрене негде према хотелу Касина, деца нетремице,
закованог погледа, гледају у мајку.
Јулија их угледа, пробија се ка њима,
шешир јој спада са главе, она га не
узима, наставља гологлава.)
ДОЛЕЖАЛ: Осуђују се, у име
његовог царског и краљевског височанства Франца Карла другог, на
казну смрти вјешањем...
(Јулија коначно успева да се
пробије до Катице.)
ЈУЛИЈА: (Доста грубо.) Што сте
их доводили, побогу...
КАТИЦА: Доведени смо. Присилно...
ЈУЛИЈА: Идемо.
(Поведе их. Војник, Хашим, наш
добри и непорочни Фочак, ухвати
Јулију за руку.)
ХАШИМ: Куда?!
ДОЛЕЖАЛ: (Чита.) Љубинка
Рајић, због дјела крађе и велеиздаје,
Трифун Ђокић из Лештана због напада на војног млекаџију, те Јаков
Павловић из Сопота, због крађе
петролеја и покушаја паљевине.
ЈУЛИЈА: (Хашиму.) Марш стоко... Знаш ли ти ко сам ја.
ХАШИМ: Једва сам их довуко...
То је наређење, госпоја...
ЈУЛИЈА: Куш! Ни слова више.
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(Хашим схвати да више нема полемике. Паметан неки момак.)

БОГДАН: Зато што је најлепша...
И зато што сам најстарији.

ХАШИМ: Слушам покорно.

(Дели наранџу на пола. Даје половину сестри, па брату.)

(Помери се у страну. Јулија журно вуче децу. Она и Катица их гурају
испред себе, заклињући својим телима поглед на вешала и на Љубинку.
ДОЛ Е Ж А Л : У Б е ог р а д у,
једанаести јануара, тисућу деветсто осамнаесте.
(Поново добош, па гласан уздах масе, стопљен у једно, па три
зањихана тела... Испред хотела Москва. И Балкан. Још само неколико
смешних трзаја ногама. И крај. Крај
свега. Хладноће, бола, страха... Или
се то онима који се полако разилазе
после овог перформанса, само тако
чини. Богдан се брзо окрене и погледа у правцу мајке. Да у крајичку ока,
тај призор понесе са собом. Заувек.)

ДУЊА: Бато, оћу и ја кору.
БОГДАН: Кад будеш најстарија.
Једите.
(Деца једу слатки плод, Богдан
жваће кору. Израз на дечаковом лицу, као да заиста ужива. Катица сакривена, гледа овај призор. И као и
свака баба, поноси се и плаче. Баба
ко баба.)

9.
(Двориште куће Рајића. Пан Долежал и Хашим, витез од Фоче, носе између себе велику корпу са угљем.
Јулија крај њих, са цегером у рукама.)

ЈУЛИЈА: (Катици.) Све сам покушала, тако ми Христових рана...

ЈУЛИЈА: Овде оставите. Слободни сте.

(Катица не говори... Ћути, као
мермер. Светина се разилази. Три
бивша човека љуља београдски северац. Хашим шета поред шкрипе
вешала.)

ДОЛЕЖАЛ: Слушам покорно.

8.
(Кућа Рајићевих. Сво троје
деце око стола. Богдан треби
поморанџу.)
БОГДАН: Кора мени.
СВЕТОЗАР: А што?
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(Јулија закуца на врата, ухвати се за кваку да уђе, војници одлазе. Врата се отворе. Катица стоји
у довратку, у дубокој црнини, леденог лица. Тајац.)
КАТИЦА: Куда?
(Тишина. Јулија збуњена, не разуме али подозрева... Иза бабе, појави
се Богданова глава.)
КАТИЦА: (Богдану. Тоном који
не трпи приговор.) У кућу. Сместа.
(Дечак уђе.)

УЧИТЕЉИЦА

КАТИЦА: Срам те било... Две
године долазиш у ову кућу, примила те је као род рођени, то је једина
боља кућа у коју си могла да уђеш...
Као сестру те је... Срам те било.
(Крене да затвори врата.)
ЈУЛИЈА: Госпођо Рајић, све сам
покушала, верујте ми...
КАТИЦА: Да си ти ишта покушала, не би се моја сирота снаја
љуљала насред Теразија... Сад си са
каишом сланине и корпом угља дошла да смириш савест, ђубре швапско...
ЈУЛИЈА: Све сам покушала, тако
ми Христових рана...
КАТИЦА: Христа да оставиш на
миру, чујеш, Христа да оставиш на
миру. Како ли ћеш ти даље живети,
јадна ти мајка...
ЈУЛИЈА: Све сам...
КАТИЦА: Ову кваку више никад
у руку, јеси ли ме разумела, никад...
Ову кућу да заборавиш, ђубре једно
покварено... Марш из моје авлије.
Марш!
(Јулија излази полако. Као да на
леђима носи терет од милион килограма. Катица затвара врата са
треском. Цегер са храном и корпа са
угљем, испред врата, као нежељени
сведоци ове посете. Богданова глава
у прозору. Тако велика мржња у тако малој глави.)

10.
(Ноћ. Двориште куће Рајића.
Око цегера скупило се неколико изгладнелих паса. Њушкају. Две мрачне прилике изроне из помрчине.)
ЧОВЕК: Чибе.
(Замахне ногом, дохвати једну
од животиња. Пси се разбеже. Њих
двојица узму цегер са храном и корпу
са угљем и одлазе журно. Завија ударено псето. Дуго и болно. Још једна
ледена ноћ.)

11.
(Учионица. Јулија пред двадесетак ученика. Богдан у првој клупи.
Слика Фрање Јосифа Другог, на зиду
изнад катедре. Велика мапа Царевине на зиду. Србија у оквиру исте.
Припојена. Јулија улази у учионицу, деца устају, Богдан седи. Јулија
се прави да то не примећује. Баца
дневник на сто.)
ЈУЛИЈА: Данашњи час ће се мало разликовати од других. Вадите
теке, писаћете писма очевима. Ви
који имате очеве. Остали нека пишу ујацима, стричевима, старијој
браћи. Но, пре тога неколико реченица о нашем покојном цару. Данас
би наш цар и краљ, његово величанство Франц Јозеф Други...
(На помен суверена, сва деца
устану као по команди. Сви осим
Богдана. Јулија се опет прави да то
не примећује.)
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ЈУЛИЈА: Виват.
(“Виват”, одговори разред. Треба
ли рећи, сви осим Богдана.)
ЈУЛИЈА: Седите. Дакле, први пут
у историји, један би владар славио
седамдесет година владања. Дакле,
наш мудри, предобри цар и краљ
Франц Јозеф...
(Деца опет устану, као по команди. “Виват”.)
ЈУЛИЈА: Славио би седамдесет година од кад је сео на престо
вечите Аустроугарске, направивши од ње удобну кућу за све вере
и нације у њој, дакле причаћемо о
мудрости једног владара, о суживоту и разумевању, толеранцији
и уважавању и поштовању различитости. Верских, националних,
језичких, културних, гастрономских, музичких... Нека нам живи
још дуго успомена на њега и његову
мудрост. Виват!
(Виват, одговори разред, са много мање ентузијазма. Сада Богдан
није једини који ћути.)
ЈУЛИЈА: Дакле, писаћемо вашим очевима на фронту. Пазите
на мастило, немојте да закрмачите,
пишите читко и полако, нећемо журити, ово је једно јако важно писмо.
Драги тата...
(Чује се само шкрипа пера по
хартији. И опет, треба ли рећи ко
једини не пише.)
ЈУЛИЈА: Ми смо здраво и добро.
Милошћу, сад немојте устајати и
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викати виват, његовог величанства
цара и краља Карла Фердинанда,
сваки српски војник који се врати у
отаџбину и преда оружје биће (Настави слово по слово.) амнестиран,
амнестиран и ослобођен сваке одговорности. Драги тата, силно смо те
се ужелели, баци пушку и врати нам
се, доста је и рата и фронта, нама
је у новој држави јако добро. Тачка. Да видиш само колико смо порасли. И ја и, па сад додајте имена
браће и сестара, појединачно и полако. Тааако.
(Богдан устане и пође према вратима.)
ЈУЛИЈА: (Оштро.) Куда?
(Богдан
учитељице.)

прола зи

поред

ЈУЛИЈА: Час није готов!
(Ухвати га за руку.)
БОГДАН: За мене јесте.
ЈУЛИЈА: Час је готов кад ја кажем.
(Богдан јој истргне руку и пође.
Окрене се на вратима.)
БОГДАН: Ово није час, ово је
бедна пропаганда.
ЈУЛИЈА: На место! Одмах. На
место, кад кажем!
БОГДАН: Нисам ја чубурска
џукела да ти мени наређујеш место.
Говно швапско.
(Разред већ на ногама.)
ЈУЛИЈА: Богдане, сине, овако је
боље, схватићеш једнога дана.

УЧИТЕЉИЦА

(Готово сви пођу ка вратима,
Јулија их запречи својим телом.)
ЈУЛИЈА: На места. На места
кад кажем. Боље је овако, верујте
ми, децо, боље је. За све је боље.
Схватићете, брже него што мислите, боље је... Боље је возити се возом, боље је ићи у школу, боље је...
(Све више пада у ватру, занос готово.) Боље је лечити се у болници, боље је удати се из љубави, не
тући жену, не срати иза куће, боље
је... Боље је ићи у позориште, телеграфисати, боље је ићи у цркву, говорити немачки, читати децо, боље
је, волети оперу, разумети је, сликати, изумевати новотарије, волети животиње, боље је, како не
разумете, па ово је за ваше добро,
балавурдијо незахвална... Боље!
(Тишина. Ово као да, за тренутак, заустави децу.)
БОГДАН: Због тог твог боље,
моја се мати љуљала на Теразијама.
И твоји ће, ускоро.
(Одгурају Јулија са врата.)
БОГДАН: Наши су у Битољу.
(Деца бацају свеске у ваздух.
Граја. Књиге лете кроз прозор. Јулија
истрчи из учионице.)
БОГДАН: Јебаћемо вам матер.
(Дечаци скидају Фрањину слику,
цепају Аустрију и Мађарску у парампарчад. Одвајају Србију од Европе.)

12.
(Октобар 1918. Београдско пристаниште. Пароброд “Леополд” везан за док. Хладњикаво михољско
јутро. Мноштво људи гура према
уском мостићу који води на брод.
Паника какву стварају само избеглице и окупаторске побегуље.
Војска, цивили, курве и остала фукара. Сирена са брода се огласи за
полазак. Светина нагрне још јаче.
Хашим кришом да златник војнику
који људе пушта на брод, овај га пусти да уђе. Сидро се диже, светина нагрће, чују се псовке и клетве,
војници испред брода, на команду,
репетирају пушке и окрену ка народу. Глас очаја и ужаса допре из масе...)
Људи помагајте, новчаник, неко ми је украо новчаник, све ми је у
њему и документи...
(Богдан се гура кроз масу, пробија
се, вешто, дође до првог реда, стоји
на самој ивици дока. Поднаредник
Долежал са списком, на мосту спаса који води ка броду, чита...
ЕУГЕН: Ото Мајер. Ото Мајер...
(Ото дигне руку, пробија се, докопа се брода.)
ОТО: Фаљен Исус и Марија...
Фаљен да си Господине...
ЕУГЕН: Антун Бобан. Антун Бобан.
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АНТУН: Овдје... Ајде Фани,
овдје, молим покорно... Брже Фаника...

(Неко из масе викне: Срби су
на Славији. Силују и кољу. Поново
стампедо на броду.)

(Фани вуче двоје деце, треће носи у рукама, Антун се бори са коферима, са малим шансама за успех.)

АЛОЈЗ: Нису на Славији. Нису ни близу Београда. Други брод
ускоро стиже, сви ћете бит евакуирани, до посљедњег, Аустрија вас
неће оставит на милост и немилост дивљацима. “Леополд” се одмах враћа, чим нас искрца у Земуну,
ништа не брините, Еуропа неће допустит да вандали пређу Саву и Дунав. Никад.

ЕУГЕН: Овде пише двоје деце.
АНТУН: Треће се овдје родило,
молим покорно, овдје...
ЕУГЕН: Нема га на списку, одби... Одби кад ти кажем...
АНТУН: Али, просим вас љепо,
господине поднаредниче, треће је
овдје рођено. Ми смо из Тивта дошли овдје, ја сам учитељ...
(Поднаредник га грубо одгурне.)
ЕУГЕН: Двоје дјеце могу, треће
не... На списку су двоје. Само по
списку. Наређење извршење, одби...
АНТУН: Треће је ође рођено, побогу човјече... Дјевојчица се ође родила, па не могу оставит дијете...
(Кроз масу пролазе Алојз и
Јулија, људи се без поговора размичу,
асистенција војника у пратњи, готово да је непотребна. Антун угледа Јулију.)
АНТУН: Колегице, просим вас,
колегице Кавран, помозите, ако знате за Бога.
(Јулија застане. Алојз такође.)
АНТУН: Господине пуковниче, неће да пусте треће дијете...
Дјевојчица је ође, ође рођена, молим покорно...
АЛОЈЗ: (Беспоговорно.) Пусти га.
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(Еуген Долежал се помери, породица Бобан се укрцава са свим коферима.)
АЛОЈЗ: Бацајте све те куфере у
воду, шесторо се може укрцати, да
људи остану на милост и немилост
овим варварима због ваших гаћа и
порцелана...
АНТУН: Али...
АЛОЈЗ: Бацај!
АНТУН: Бацај, Фани...
(Несрећна Фани баца кофере у воду. Као да се опрашта са
рођеном браћом. Бућ, па концентрични кругови, па се река склопи
изнад четворогодишње муке. Оде
порцелан. Па иконе купљене за гас,
па накит и дукати које Бобани нису ушили у порубе и угурали у телесне шупљине. Један брат, други,
трећи... Па опет мирна вода, као
да се ништа није догодило.)
ЕУГЕН: Габор Лазар, геометар...
Габор Лазар, геодета...

УЧИТЕЉИЦА

(Паника, метеж, расуло, молбе, претње, псовке, преклињања...
Богдан у првом реду, између кордона војника и масе која гура одназад.
Један човек упадне у реку. Прође као
и Фанини кофери. Богдан петља по
џепу, вади нешто, претура поново...
Праћка.
Јулија на понтону који води
на брод, пажљиво хода по не баш
широкој дасци, Алојз је држи за руку,
помаже да се докопа палубе. Богдан
натегне праћку, нишани у Алојзија.
Поднаредник то примети.)
ЕУГЕН: Стани!
(Подиже пушку према Богдану,
овај одапиње праћку, Алојз се окреће
према поднаредниковом гласу, камен га погађа у прса пуна ордења.
Јекне од бола, ухвати се за груди...
Јулија врисне. Метеж, па стампедо према броду, Долежал пуца у
ваздух, Алојзије, црвен од беса, вади пиштољ и нишани према дечаку.
Бродска сирена поново тули, “Леополд” се лагано али неопозиво одваја
од обале...)
ЈУЛИЈА: Не... Не у дете, побогу...
(Рве се са Алојзом, пиштољ опали, Богдан пада.
ЈУЛИЈА: Какав си ти то човек
Алојзе... Па ти можеш да убијеш
дете... Пуцао си у дете, за име Бога... У дете...
(Одгурне мужа, закорачи према
обали, успе некако да се докопа пристанишног платоа.)

ЈУЛИЈА: Богдане... Богдане!
(Алојз Кавран покушава да прескочи бродску ограду, људи се рву са
њим, враћају га на палубу.)
АЛОЈЗ: (Избезумљен, вратне жиле као палчеви.) Заустави, чујеш,
наређујем, капетан, заустави брод,
убићу, побићу вас као препелице...
Заустави, то је наређење...
(“Леополд” полако нестаје у магли. Још једном се огласи сирена,
потмуло и отегнуто. Богдан лежи
на земљи, потом устаје полако и
почиње да трчи. За њим приметан
крвави траг.)
АЛОЈЗ: Јулија, врати се, раскомадат ће те барбарија, чујеш, капетане, заустави, зауставите, молим
вас... (Долежалу.) Трчи за њом, поднаредниче, за њом.
(Јулија, допре још једном из магле. Јулија Кавран, потрчи кроз
масу, пратећи крвави траг. Пан Долежал, након кратке двоумице, пође
за њом. Наређење је наређење.)

13.
(Кућа Рајића. Баба Катица облачи унучиће, Дуњу и Светозара.
Заврши са девојчицом.)
КАТИЦА: Тааако. Ко лутка си
ми. Стоји ти боље него Свети.
ДУЊА: То је мушко. Нећу.
КАТИЦА: Нема, чедо, мушко и
женско матроско одело. Сва су иста. Теби Светино, зато што је њему
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сада мало, Свети Батино, Боже где
ли је, пребићу га кад дође.
СВЕТА: Па никад га ниси тукла.
КАТИЦА: Па морам једном почети... Тако, ко лутке сте ми. Кад вас
отац види да каже, ау... Само ау и да
му цигаршпиц испадне из уста. Ај
сад у авлију, да дочекате Бату, Богдане, пребићу те кад дођеш, као мачку
ћу те пребити...
СВЕТА: И јуче си нас облачила
па није дошао.
(Деца изађу. Катица брзо дође до
иконе. Полако и као да говори граматичке палатализације, потпуно смирена...)
КАТИЦА: Врати ми га, господе... Молим те. Много је да узмеш и
њега и снаху. Врати ми га, постићу
сваку среду и петак, док сам жива.
Ми смо своје платили... Мало ли је.
Мајку си им узео, оца им врати. Помози свече мој, помози, нисмо ни
ми Рајићи спаљивали манастире.
Помози свети Стефане, крсно име
моје, вратите га овој деци, ја ионако, нећу још дуго, осећам ја. Сваку
среду и петак, колко год трајало...
Оче наш који јеси на небесјех, да
сватитсја име твоје, Богдане, одраћу
те кад дођеш, да се свети име твоје...
Е да има уља, па и кандило да гори, нећу га гасити док сам жива,
помози Господе, гореће увек, тако
ми, помогло би кандило, другачија
је молитва уз кандило, знам ја, и да
приде царствије твоје...
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(Погледа ка дворишту, опрезно,
а онда клекне и настави са молитвом.)

14.
(Јулија трчи кроз масу, следећи
крвави траг. Као пијани лудак на
аутопуту, само она иде у контра
смеру. Светина и даље нагрће ка
пристаништу. Долежал је прати,
десетак метара иза ње.)
ЖЕНА: На Славији су, већ су на
Славији...
ДРУГА ЖЕНА: Исускрсте...
ЖЕНА: Долазе. Срби су на
Славији... Кољу све на шта наиђу...
(Паника. Хаос. Тројица људи
увуку несрећног Долежала у улаз и
умлаћују га летвама.)
ЕУГЕН: Просим вас, пановје, ја
сам Чех... Чех...
(Тако ће несрећни “Одлежал”
скончати на савамалској калдрми.
“Брвно” више неће видети. Јулија
угледа Богдана, потрчи за њим у
бочну улицу. Жене шишају неку
несрећницу. Грубо и болно.)
ЖЕНА: Савета, дај катран и
перје... Маму ти јебем курвину... Полегушо швапска.
(Јулија прође поред њих, кријући
лице, угледа крваву флеку, уђе у двориште. Јасан крвави траг води
иза буради у углу. Она приђе обазриво. Угледа у углу, уплашеног и

УЧИТЕЉИЦА

шћућуреног Богдана. Прашњави
врапчић. Пружи руке према њему.)
ЈУЛИЈА: Боцо, сине...
(Тишина. Јако дуго.)
БОГДАН: Води ме мојој кући...
Молим те.

15.
(Палуба “Леополда”, препуна
људи. Алојз Кавран пуши нервозно.
Хашим крај њега...)
АЛОЈЗ: Што је сад ово?
(Потпуно збуњен.)
АЛОЈЗ: Зашто не пристајемо у
Земуну? (Хашиму.) Трчи до капетана и кажи да пристане у Земун, ако
не окрене брод, лично ћу му пресудит. Убит ћу га као препелицу.
(Пође према мосту, Хашим га ухвати за руку.)
ХАШИМ: Не вриједи, господине пуковниче... Чуо сам, нема Земуна... Па ви сте официр... Знате што
је наређење... Наређено му је да не
пристаје овдје.
АЛОЈЗ: Ујвидек?
(Хашим одмахне главом.)
АЛОЈЗ: Али у Београду је остало
бар тисућу људи... Ја сам им обећао.
Дао сам им официрску ријеч...
(Хашим и не примети да је са
Алојзом прешао на ти.)
ХАШИМ: А ниси ти крив, земо...
Ти си тад заиста мислио...

АЛОЈЗ: Али ја се морам вратит у
Београд... Морам.
ХАШИМ: Оћеш, земљаче, ал
други пут. Вратићеш се ти, види Хашим да ћеш се ти враћат тамо. Хашим, алаха ми, неће.

16.
(Кућа Рајићевих. Богдан, на
столици, го до појаса, Катица му
чисти рану на рамену, Света и
Дуња пиље у брата, Јулија, рашчупана и прашњава, хаљина добро
искрвављена. Очито је донела Богдана на рукама.)
КАТИЦА: И ти си њега на рукама од Савамале донела овде... У том
телашцу толко снаге... Алал вера...
(Сипа му ракију на рану. Богдан
зајауче, Јулија уздахне и окрене главу на другу страну...)
КАТИЦА: Ајде, ајде... Јес ти
Србин ил ниси...
ЈУЛИЈА: А да ипак зовемо доктора...
КАТИЦА: О да, овде у свакој
кући има бар по један доктор... И
апотекар приде. Нарочито данас...
Површинска рана, ништа озбиљно...
Нећемо чак ни ушивати...
ЈУЛИЈА: Сигурни сте?
КАТИЦА: Нагледала сам их се ја
и наушивала... У два рата сам била
болничарка...
(Пољуби Богдана.)
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КАТИЦА: Срећне ти ране,
јуначе... Најмлађи Рајић са раном.
Аферим.
(Клепи га по глави.)
КАТИЦА: А ово ти је за бригу и
секирацију... И... и што си отишао
без питања... И... и иии...
(Поново га пољуби.)
КАТИЦА: И што си, чедо бабино, ишао да светиш мајку... Готово.
Ништа страшно.
ЈУЛИЈА: Хваљен Исус и Марија...
(Катица поново клепи Богдана.)
КАТИЦА: Да је било пет сантиметара лево, оде глава... Сад си то
урадио и никад више, чујеш, никад.
(Загрли дете, снажно, љуби га по
глави. Погледа у Јулију. Речи захвалности ипак не излазе из уста. Јулија
устаје, полази ка вратима. Тишина. Да је Рајићима, којим случајем,
остао велики сат који је Катичин
свекар донео из Базела, да није дат у
Барајево за двадесетчетири јајета
и качицу сира, чуо би се само он.)
ЈУЛИЈА: Идем ја...
(Тишина. Ах, колико недостаје
тај барајевски сат са клатнима.
Тика-така, тика-така. Нема. Нико не говори. Катица је гледа. Јулија
се хвата за кваку.)
КАТИЦА: Умлатиће те као бесну
лисицу, нећеш стићи даље од Крунске.
(Дуња приђе Јулији и ухвати је за
крајеве хаљине.)
218

КАТИЦА: Цео Београд те зна...
Зна чија си жена. Па нису га узалуд
звали судија Смрт... Не идеш ти никуд док ово не протутња...
(Јулија узме Дуњу у наручје.)
ЈУЛИЈА: Само пар дана, док се
не снађем.
(Богдан устане, оде у другу собу,
нетом се врати, носи хаљину у рукама.)

БОГДАН: Одговараће вам
мајкина аљина.

17.
(Кућа Рајића. Јулија сама у кући.
Утрчи Богдан.)
ЈУЛИЈА: Кад пре. А школа?
БОГДАН: Нема школе. Побегли
учитељи. Наши су на Вождовцу...
(Јулија стоји. Мук.)
БОГДАН: Попните се на таван...
Тамо је сигурније.

18.
(Кад маштате о свом позоришту, онда ову сцену замишљате са
белим коњима на којима ујахују
прелепи, осмехнути и препланули, ослободиоци, замишљате
девојке које коње ките пешкирима
а хероје обасипају слаповима цвећа,
замишљате славолуке и транспаренте добродошлице, одушевљене
жене, мајке, сестре, очеве, децу, који дочекују своју војску по-
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сле четири године. И чујете буку
и усклике и грају и смех и песму
и јаук несрећног оца који сазнаје
да његов Живан, његов Вавица из
1300 каплара, никад више неће попити пиво на Теразијама и младу
жену која дочекује мужа без руке,
искићеног ордењем, и песму и пуцње
и сузе радоснице, колону уморних
али веселих пешадинаца, које, док
марширају улицом краља Милана љубе девојчурци и коло насред
теразијског платоа баш тамо, где
је, ту до пре неки дан, стајало осам
вешала, и у том колоплету радости и еуфорије чујете и лелек мајке
којој саопштавају да јој се ни један,
ни Виктор, ни Живко, ни Мулутин,
ни Вића, ни Мића, ни Жића неће
вратити. Један са Цера, други из
Албаније, трећи са Кајмакчалана...
Ако имате среће са талентом и
маштом, са добрим позориштем и
амбициозним управником, ако буде
пара, дисциплинованих статиста,
ауторитета и стрпљења, биће и
сцене. А ако не, коњи ће рзати иза
сцене, песма ће допирати однекуд и
ларма и пуцњи. Много посла за тонца. А може, подједнако добро, и овако.
Згариште. Остаци куће. Нагорели зидови, огромна рупа у земљи, само димњаци нетакнути, сломљена
чесма у дворишту. Невероватно је
како оџаци преживе сваку бомбу.
Нема слике несрећног града, избомбардованог и порушеног до темеља,

у коме кућни димњаци, као ускличници, не стоје усправно... Управо
то двориште је поред Рајића куће
а иза њега видимо усплахирену Катицу, како деци поправља машнице на оделцима, како их постројава
на кућном прагу, дајући последње
инструкције, како се дочекује отац
из рата. Ако дође. А доћи ће... Мора.
ДУЊА: Бако, оће тата доћи...
КАТИЦА: Доћи ће... (За себе.)
Мора...
(У разрушено двориште уђе
Мијат Тамнавац у капетанској
униформи Српске војске, леп
тридесетогодишњак, стасит,
искићен ордењем. На њему везени
пешкири, пар штриканих чарапа
преко рамена, венац од касног, октобарског цвећа. Као да је стигао на
Хаваје. Очито, дарови одушевљених
суграђанки.)
ТАМНАВАЦ: Шта је ово... Мајко
божија... Леле...
(Поведе се, али се придржи руком
за полусрушену чесму.)
ТАМНАВАЦ: Шта је ово... Шта
је ово...
(Гледа победник по згаришту
бивше куће. Окреће се око себе, угледа Катицу и децу...
ТАМНАВАЦ: Па шта је ово, тетка Катице.
(Она му приђе. Загрли га. Из њега
изађе једно, једва чујно, грлено и отегнуто, јооооој.)
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КАТИЦА: Нека, срећо, немој...
ТАМНАВАЦ: Како?
КАТИЦА: Ту је пала прва граната испаљена на град... Дебела Берта.
Пола улице се сакрило у ваш подрум. Нико није преживео. Ни мишеви у дувару...
(Пауза дуго тону и по. Мијат
гледа по развалинама. Катици
непријатно, али мора... Свако се чеше тамо где га...)
КАТИЦА: Мијате, сине, били сте
у истој јединици, шта нам је са...
(Мајко, зачује иза леђа. Окрене се. Син. Млађа деца, кад угледају
незнанца, побегну у кућу. Богдан
стоји, окамењен. Отац. Катица се
окреће према Живојину, закорачи,
али је ноге издају... Глас не излази из
уста. Ни ваздух. Живојин стоји на
кућном, дворишном прагу... Након
четири године. Два матроска оделца, провирују кроз врата. Катица
напокон продише.)
КАТИЦА: Чедо...
(Богдан му приђе... Пољуби у руку.)
БОГДАН: Отац... Благословите...
(Баш како га је баба и учила.
Живојин у мајорској, санитетској
униформи, помилује дечака по
глави. Као да не зна како се воли
прворођеник. Заборавило се у рову. А
онда га зграби, подигне у вис, окреће,
гледа, љуби... Катица не може да закорачи... Мијат Тамнавац седи на
згаришту, окићен цвећем и пешки220

рима. Власник бивше куће и бивше
среће. Матроска оделца, оклевајући,
корачић по корачић, прилазе незнанцу. Или оцу. Живојин их грли, љуби,
обасипа пољупцима чак и крпену
лутку коју Дуња држи у рукама. Напокон, погледа мајку.)
ЖИВОЈИН: А она?
(Катица ћути, сагне главу,
Живојин подозрева, па схвати.
Пушта децу из руку. Богдан, детиње
наивно и искрено...)
БОГДАН: Обесиле је Швабе. Насред Теразија.
(Могло се то и другачије саопштити. Катица напокон скупи
снагу и закорачи према сину. Грли
га.)
КАТИЦА: Чедо мајкино...
(Живојин као базалт, окамењен
и тврд. Почиње ситна новембарска
киша. Са београдских улица допире
цика и вриска, циганска музика...
Точи се ракија, отвара бурад са пивом. Весеље. А годинама чекан, измаштаван и увежбаван сусрет,
није баш испао онаквим каквим је
замишљан... Штета!)

19.
(Ново гробље. Сиви новембарски дан. Гракћу вране по липама и
чемпресима. Живојин стоји испред
монументалне гробнице породице
Рајић. Бели Венчац. Имена и слике предака. Прадеда, деда, отац...
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Драгутин, Живојин, Богдан... Године рођења и смрти... Прабаба Каја,
баба Персида... Катица и деца неколико корачаја иза њега. Мали Богдан посматра широка очева леђа
у мајорском шињелу. Дечаку отац изгледа непомичан, као бронза.
Рамена и леђа мирна, да деца и мати не примете а лице се круни као
пешчани сат. Падају сузе као лубенице, док посматра скромни дрвени крст, наслоњен на бели мермер.
Крст на коме пише Љубинка Рајић,
1888-1917. И тек кад боље погледамо видимо свугде по гробљу, људе
у униформама. У посети код деце,
родитеља, жена. Усправни као чемпреси. Вране слећу на њих, они непомични, стоје уз своје. Киша гаси
кандила и свеће упаљене на гробовима, звоне звона са цркве Светог Николе. Небо се црни од врана... Вране
попадале по чемпресима и људима.)

20.
(Јулија шћућурена у углу тавана.
Устане, тражи нешто да се покрије,
не налази. Седне поново у угао, обгрли колена рукама, наслони главу
на колена. Утрчи задихана Катица,
носи стари јорган у рукама.)
КАТИЦА: Син ми се вратио...
Чула си вероватно... Јуче.
(Јулија устане.)
ЈУЛИЈА: Чула сам.
КАТИЦА: (Пружа јој јорган.) Узми ово, дани су све хладнији...

ЈУЛИЈА: Не мислим ја још дуго...
КАТИЦА: А куда би ти?
ЈУЛИЈА: Не знам... У Бечкерек,
код мојих. Можда у Пешту. Кад ћу
моћи да сиђем.
КАТИЦА: Чекај ту. На улицу,
свакако, не можеш још. Рано је. Још
има и фукаре и црнине, превише...
ЈУЛИЈА: Нисам се окупала данима.
КАТИЦА: Седи ту и ћути. Не
знам ни ко се вратио... Та твој муж
му је обесио жену...
ЈУЛИЈА: Не разумем, па у чему
је ту моја...
(Катица је прекине.)
КАТИЦА: Док не видим ко се
вратио.
ЈУЛИЈА: (Збуњена.) Како то мислите?
КАТИЦА: Ја сам пре шест година у рат испратила лекара и песника, можда се вратио осветник и
убица, разумеш...
(Јулија ћути.)
КАТИЦА: Шест година је он, жено, у рову. Гледа смрт и крв, сече ноге и руке, ко зна шта су блато и крв
направили од њега. Убицу и крволока? Седи ту и ћути. Затеко је сирочад кад се вратио, седи ту, још који
дан...
ЈУЛИЈА: Смрдим.
КАТИЦА: Света и Дуња мисле
да си отишла, Богдан зна. Сићи ћеш
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кад Живојин негде оде и кад ја изведем децу, разумеш...
(Одоздо се зачују гласови, Катица јој прстом покаже да буде тиха. И сама крене доле на врховима
прстију.)
ЈУЛИЈА: Ја се тако бојим... И само хоћу кући.

21.
(Канцеларија војводе Петра
Бојовића. За столом војвода, листа
хартије, испред њега, у ставу мирно, Живојин Рајић.)
ВОЈВОДА: Одмах, данас, однети санитетски материјал у Сремску
Митровицу и локалним властима пренети да се формира среска
болница. У повратку, завести ред у
Пазови и спречити исељавање Словака, јасно...
ЖИВОЈИН: Стараћу се, господине војводо.
ВОЈВОДА: Рапортирати одмах
по повратку. Вољно, мајоре.
(Живојин салутира, пође ка вратима.)
ВОЈВОДА: Живојине...
(Рајић стане.)
ВОЈВОДА: Поздрави мајку... Кажи да сврати... Милена моја каже,
није била сто година.
ЖИВОЈИН: Хоћу, господине
војводо.

222

ВОЈВОДА: Жао ми је због
Љубинке. Онолико ми је жао. Онаква жена. Онолико...
(Пауза.)
ВОЈВОДА: Тешко, а?
ЖИВОЈИН: Ух...
(Смести у тај уздах сву патњу
човечанства.)
ВОЈВОДА: Могло је и горе... Тамнавца несрећног погледај. Жена, дете, мати, отац... Страшно. Припази
мало на њега, другови сте, из истог
краја... Плаховит је ко и сви Тамнавци... Шта мислиш о новој држави?
Велика, а...
(Тишина.)
ВОЈВОДА: (Иронија се види за
оне који знају да је виде.) Сад су
браћа под истим кровом. И Хрвати
и Словенци...
(Па опет тајац.)
ЖИВОЈИН: Могу ли, господине
војводо, на ово питање да не одговорим...
ВОЈВОДА: Можеш Рајићу. На
извршење.
(Рајић опет салутира и пође,
Бојовић га поново заустави.)
ВОЈВОДА: Рајићу... О каквим се
то двобојима говори?
ЖИВОЈИН: (Збуњен.) О каквим
двобојима, господине војводо?
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22.
(Тамнавац на згаришту. Слаже
цигле. Чисти шут. Покуша да помери огромну храстову греду. Не иде.
Запиње из све снаге. Грашке зноја
на поцрвенелом лицу. Вратне жиле,
набрекле, до пуцања. Узалуд. Погледа доле. Рачунаљка. Дрвена, дечија
рачунаљка. Подигне је, гледа, двоуми се, да ли да умре, обично, од
срца или да пуца себи у око. Загрли
рачунаљку, снажно. Онда отре сузе рукавом.)
ТАМНАВАЦ: Биће овде опет
кућа, маму вам јебем швапску, биће
овде опет кућа, не звао се ја Мијат
Тамнавац.
(Прошкргуће, кроз стиснуте зубе, за себе, али ипак довољно гласно
да Катица, која стоји иза њега са
шољом чаја, баш све чује.)
КАТИЦА: Оће, чедо, оће...
(Пружа му чај. Мијат поново нападне греду, бесан и махнит. И као
да пред том количином муке и беса,
уплашена греда полако узмиче. Милиметар по милиметар, али ипак
узмиче.)

23.
(Ноћ. Живојинова кућа. Живојин
се враћа са пута по Срему. Тихо
откључава улазна врата, улази
на прстима, да не пробуди мајку и
децу. Отшкрине врата... И види...
Јулија, окренута леђима, обасјана

светлом свећа и зимском месечином,
пере се, нагнута благо над порцелански лавор. Сунђером полако прелази
по испруженој руци. Па друга рука.
Полако, као да са себе спира све грехове човечанства. Живојин стоји
као омађијан, након толико година, поново пред полунагим женским
телом, окамењен и обасјан лепотом. Онда, полако, као да гази десет сантиметара изнад пода, изађе
из куће.)

24.
(Кућа Рајића. Катица и Живојин
за столом, Јулија у углу, спуштене
главе, Богдан крај ње.)
КАТИЦА: Није она обесила
Љубинку...
(Живојин жустро устане, пође
ка вратима.)
ЖИВОЈИН: Нећу више да вас
слушам. Ни једну једину реч, ни
слово... Сад кад изађем да излуфтирате кућу, дах њен да не остане, кад
се вратим, да је нема, кућу да проветрите, траг њен да не остане...
(Облачи шињел.)
КАТИЦА: Децу ти је спасила. Од
кад је први пут ушла у ову кућу, да
види зашто Богдана нема у школи,
недеља није прошла а да није нешто
донела у зембиљу...
(Јулија устане, Богдан је вуче да
седне.)

223

Драма

ЖИВОЈИН: Кад испратите
госпођу Смрт, излуфтирати... И ни
слово више.
(Живојин ниједном не погледа у
Јулијином правцу. Богдан успе да је
врати на столицу.)
К АТ ИЦА : Три п у т м е ри ,
Живојине, трипут мери, једном сеци...
(Живојин намешта шапку. Ухвати се за кваку.)
ЖИВОЈИН: Враћам се у четири.
Кад дођем, хоћу да је нема.
(Богдан промуца себи у браду.)
БОГДАН: Убиће је, отац.
(Јулија устаје, одваја Богдана од
себе.)
ЈУЛИЈА: Идем ја.
(Катица устане енергично.
Јулији, тоном који не трпи поговор.)
КАТИЦА: Седи!
(Јулија седне, као послушно ђаче.)
КАТИЦА: Седи кад кажем... А
ти...
(Стигне сина, окрене га себи.)
КАТИЦА: Слушај сад добро. Нисам ја ни твој поднаредник ни посилни да ти мене ућуткујеш, жгебе
жутокљуно. Ко је кога, бре, овде родио... Чим крочи из куће, ошишаће
је. Биће ћелава за фртаљ сата. И
умазана катраном. Ако буде имала
среће. Сви знају чија је. Умлатиће је,
убиће је као вашку... Неће стићи до
ћошка.
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(Унесе се сину у лице.)
КАТИЦА: Ја монструма нисам
родила. Ни родила, ни подизала.
(Живојин окрене главу, не издржи мајчин поглед. Богдан скупи
храброст, одвоји се од Јулије и закорачи према оцу. Корачић којим се
прелазе хиљаде километара.)
БОГДАН: Отац... Ако иде она,
идем и ја.
(Живојин дуго гледа у сина. Као
да не верује. И као и да му је, негде,
драго. Па у мајку. Први пут погледа у Јулију. Дакле, први пут. Тишина. Поново би се чуо онај раскућени,
барајевски сат.)
ЖИВОЈИН: У реду госпођо. Још
две недеље, док се страсти не смире,
остаћете овде. Онда ћу вас, ја лично, одвести до маџарске границе.
Ни дана дуже. Ни сата...
(Журним кораком изађе из куће.
Богдан за њим.)
БОГДАН: Хвала вам, отац.

25.
(Официрска кантина. Дим,
граја, официри... За једним столом
Тамнавац и Живојин.
ТАМНАВАЦ: Не мож` човек данима да из тебе извуче словце, шта
ти је...
ЖИВОЈИН: А ти, како си... Да не
питам...

УЧИТЕЉИЦА

ТАМНАВАЦ: Из касарне на
гробље, па на згаришта, па на
гробље, па на гробље, па на згариште, па у Касарну, па опет...
Направићу је исту, на истом месту,
не звао се ја Тамнавац. На истом месту, исту... Ако се, брате, не убијем
у наредне две недеље, живећу двеста година... Човек је крме, буразеру, крме... Шта мене држи у животу,
шта... Немам, петљу, брале, да повучем ороз, петљу, крме, нема...
(Тамнавац приметно пијан.)
ЖИВОЈИН: Ајде не сери, кад би
сви који су неког изгубили, ставили
пиштољ у уста, не би имао ко да нас
посахрањује... Горе главу...
ТАМНАВАЦ: Нисам ја изгубио
неког, ја сам изгубио све.
(Живојин окрене главу на другу
страну, промрмља за себе.)
ЖИВОЈИН: И ја сам.

Александар, нека нам је са срећом,
господо, досањали смо оно о чему наши очеви нису смели ни да
маштају, пијмо у то име јунаци, за
Даничића, Његоша, Вука, Људевита
Гаја, Штросмајера...
Т А М НАВАЦ :
Штросмајер...

Јебо

те

(Неки официри се љубе, вичу
ура, конобари разносе шампањац,
али приметно је да има и оних који
ову велику вест нису баш дочекали
једнако одушевљени...)
ГЕНЕРАЛ СЕДЛАРЕВИЋ: Живело његово величанство, краљ
Александар други Ујединитељ, живела нам нова, велика држава, живела браћа Хрвати и Словенци.
Пијмо, господо, у то име, наздравимо данашњем дану!
ТАМНАВАЦ: Ко још наздравља
сопственој пропасти.

(Тог тренутка у кантину бане
егзалтирани генерал Седларевић,
задихан и усплахирен, очито је
трчао да саопшти добру вест. Благовести.)

(Реченица мало гласније казана,
можда намерно, дође до генералових
ушију.)

ГЕНЕРАЛ СЕДЛАРЕВИЋ: Муштулук господо, муштулук... Шампањ
за све, конобар, чујеш шта кажем.
Дом Перињон, хладан, за све, много, све што имаш дај... Јунаци, господо, управо је у Крсмановића
кући, његово височанство, потписало указ о формирању краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца. Сву
браћу под исти кров, казао је краљ

(Оштро и са неверицом казана
реченица, свадљива и арогантна. Генералски.)

ГЕНЕРАЛ СЕДЛАРЕВИЋ: Како
то мислите, господине капетане?

ТАМНАВАЦ: Лепо мислим, господине ђенерале. Ја нисам за то ратовао. Не наздрављам онима који су
до јуче пуцали на нас а сад су подвили репину, користе говна латинска шансу да пређу међу победнике,
а ми им то омогућујемо, лојални до
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следеће историјске прилике, онај
што је викао живео Фрања сад виче живео Аца, онај што је продо
Врању, продаће и Ацу, колико прекосутра, ето како мислим, господине ђенерале.
(Кафана ћути. Неопрезном и
уплашеном конобару испадне послужавник са чашама. Прасак. Као Дебела Берта. Тишина.)
ГЕНЕРАЛ СЕДЛАРЕВИЋ: Капетане Тамнавац, како се усуђујете...
ТАМНАВАЦ: (Стоји. Гледа генерала “у по ока”.) Усуђујем се господине ђенерале. До јуче су нас клали
и вешали...
(Генерал га бесно прекине.)
ГЕНЕРАЛ СЕДЛАРЕВИЋ: Због
овога, Тамнавац, можете на војни
суд.
ТАМНАВАЦ: Од кад се то, господине ђенерале, на војни суд иде
због истине.
ГЕНЕРАЛ: Неће то на овоме
завршити. Не.
(Окрене се и журно изађе. Неколико официра пође за њим. Уместо
славља, парастос.)
КОНОБАР ВЛАДА: Нек сте му
рекли госин капетане. Нек сте му
рекли. Тура за кафану, кућа части.
ЖИВОЈИН: Неће кућа, ја ћу.
Ова тура иде на мајора Живојина
Рајића. На мене.
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26.
(Живојинова кућа. Живојин се
брије, Јулија силази степеницама.
Неко залупа на врата, енергично
и снажно. Јулија се врати пар степеника уназад, Живојин насапуњан
прилази вратима и отвара их. На
прагу човек педесетих година, лица старијег од крштенице. Неколико ордена на прсима, Карађорђева
звезда у средини. Проседа брада,
шајкача, гуњ, све као из читанке.
Уместо шиљкана, војничке цокуле, дрвени, војнички “куфер” у руци.
Живојин нервозан и насапуњан отвара, човек смерно скида капу, гужва
је у руци. Јулија извирује, покушава да види кога то Живојин тако
снажно и са толико љубави грли.)
ЖИВОЈИН: Бата Душо мој... Бата Душо.
БАТА ДУША: И бре, госин
мајоре, умаза ме, па што си прекидо са бријањем, мого је Бата Душа
да сачека...
(И Живојин и Бата Душа скидају
сапуницу са лица. Живојин својим
пешкиром брише лице посетиоцу.)
ЖИВОЈИН: Мој Бата Душа...
Мајко! Мајко!
(Виче гласно, Бата Душа му
прстом показује да ћути.)
ЖИВОЈИН: Ајде улази... Откуд
ти?
(Бата Душа не одговара.)

УЧИТЕЉИЦА

ЖИВОЈИН: (Уплашен.) Невоља
нека... Не би ти без невоље, знам ја...
(Одговор опет изостане, Бата
Душа сагне главу.)
ЖИВОЈИН: Шта је, говори...
(Улазе у кућу, Јулија се повуче уназад још пар степеника, али
остане да прислушкује. Жена.)
БАТА ДУША: Ниси ми се надо, а
госин мајоре?
ЖИВОЈИН: Јок море... Ни у сну.
Оставили га четири километра од
његовог села, оде Бата Душа кући у
Попучку, одратово своје, искитио
се ордењем и ранама, нек иде својој
кући... Седај.
(Бата Душа седне.)
БАТА ДУША: Којој кући црној,
мој мајоре... Којој кући црној...
(Јулија се спусти она два степеника. Пажљиво слуша.)
ЖИВОЈИН: Да није нешто... Како су твоји?
БАТА ДУША: Сад су одлично,
мајоре. Боље да биде не може. Саде...
(Живојин сипа ракију у две чашице. Живојин слути нешто лоше,
посебно када Бата Душа пола своје
чашице проспе на под.)
ЖИВОЈИН: Шта не ва ља
Поповићу? Казуј!
(Из унутрашњег џепа Бата Душа извади фотографију и полако је
стави на сто. Живојин је узима, по
лицу видимо да гледа нешто страш-

но, толико страшно да може да узбуди и ратног хирурга након шест
година рова. Тежак посао за лошег
глумца. Размисли ти још једном о
овој улози, рођаче.)
ЖИВОЈИН: Господе...
БАТА ДУША: Ово је једино што
сам затеко од родне куће. Та слика.
Пепо не рачуњам. Све су побили.
Ово ми је мајка госин мајоре, седамдесет девет, а Љубе најмлађег,
он се родио кад смо прелазили
Шиптарију, нема на слики, њега
су бацали у вис и дочекивали на
бајонете... Све су ми побили, од
најмлађег до најстаријег... И кера,
госин мајоре, Курту мог, ево видиш
и њега су обесили. Погле пцето како виси... Семе им јебем швапско.
И пцето... Могли су и пушкама да
ји побију, није и мрзело девет вешала да праву, ово је Љубомир, снајка
Станица, Спасенија, Мали Јаков,
Јаша дедин, Душан, име дедино,
снаја Јана, Рајкић и Дрена... Види
ово, госин мајоре, прасе су пекли
на згаришту, погле прасе...
(Загњури главу у шајкачу, да
сакрије сузе. Између осталог, шајка
служи и за овакве ситуације. Између
осталог.)
(Тајац. Живојин испусти
фотографију из руке.)
БАТА ДУША: Све ми Столе ћорави причо, гледо је својим
окетом, оним здравим, из каце са
џибром... Сакрио се у џибру, спали227
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ли и побили цело село. Осим Столета ћоравог и двоје Папића што је
утекло. После су овим сликама излепили цело Ваљево.

(Живојин поново седа за сто.
Бата Душа се смирује полако.
Живојин опет, као омађијан, гледа
у фотографију.)

(Тишина. Ах, како сад недостаје
барајевски сат са клатном. Време
је већ да се набави нови.)

БАТА ДУША: Погле овог носоњу,
са чашом, како наздравља и како се
смеје, погле га, молим ти се... Који
то чин? Не види се. Натпоручник,
канда?

ЖИВОЈИН: Жао ми је Бата Душо... Онолико ми жао.
БАТА ДУША: Да ме ома на вронт
шаљеш. Да се одужим. Да не умрем
дужан. Ки Бога те молим.
ЖИВОЈИН: Нема више фронта Бата Душо. Готово је са фронтом.
(Душа разочаран, не може да
верује.)
БАТА ДУША: Како готово... То
не мож да биде...
ЖИВОЈИН: Нема. Готово је са
ратом.
БАТА ДУША: Како, бре, нема...
Како да се одужим...
(Плаче, сад без имало устезања
и уздржавања пред мајором. Горко
и неутешно. Као дечак коме тетовирани пробисвет односи патике. Живојин му приђе, клекне поред
њега, узме му главу у руке.)
ЖИВОЈИН: Немој Бата Душо...
Немој.
(Бата Душа отре сузе шајкачом,
још једна драгоцена функција.)
БАТА ДУША: (Прекорно.) Не
брукај се, ја сам твој посилни, мој је
посо да клечим. Српски мајор, па на
коленима, немо да се брукаш туна...
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Ж ИВОЈИН : О т к у д и м
шампањске чаше и шампањац... Као
на излету у Бечкој шуми, недељом
после мисе... Фали само оркестар.
У шта човек може да се претвори.
(Сипа Души ракију. Овај попије
наискап.)
БАТА ДУША: Ову ћеш слику, госин мајоре да чуваш. И кад ја омакнем, да је чуваш. Да се чува док је
Срба. И да се по тој слики живопише, црква нека кад се буде зидала...
То да ми обећаш. Часну официрску
да даш...
ЖИВОЈИН: Живописаће се, Бата
Душо, живописаће се... Обећавам.
БАТА ДУША: И неки посо да ми
нађеш. Туђи леба да не јем. Ја у Попучку више не могу. Коме кућу да
зидам... Све и гледам како трчу по
авлије...
ЖИВОЈИН: Хлеб у овој кући
није туђ, Бата Душо...
БАТА ДУША: Нека, нека. Посо
неки, свој ћу леба да...
(Уђе Катица, Бата Душа скочи
као опарен. Катица му пружа руку,
Душа је не прихвата, збуњен...)

УЧИТЕЉИЦА

БАТА ДУША: Душан Поповић,
госпоја, из Попучке, срез ваљевски,
посилни... Село Попучка, срез
ваљевски...
КАТИЦА: Их, посилни... А ко му
је главу двапут спасаво, све ја знам...
ЖИВОЈИН: Бата Душа мој,
мајко, писао сам вам...
БАТА ДУША: Душан Поповић,
редов, село...
КАТИЦА: (Настави.) Попучка,
срез ваљевски...
ЖИВОЈИН: Сместићемо га у
баштенску кућицу. Хајдемо, Бата
Душо.
(Узме Поповићев солдатски сандук да га понесе, Бата Душа му не
дозвољава, отимају се око кофера.)
КАТИЦА: Ајде, Бата Душо.
(Изађу. Јулија сиђе низ басамке,
узима фотографију са стола. Гледа.
Дуго. Фотографија јој испадне из руке, ноге издају. Седа на столицу.)
ЈУЛИЈА: Језус Марија.

27.
(Исповедаоница у катедрали
Светог Стефана у Бечу. Косо, поподневно сунце пробија кроз витраж
и решетку исповедаонице и чудним
шарама боји лице Алојза Каврана.
Исповед.)
АЛОЈЗ: Збуњен сам, велечасни,
силно збуњен а ја не умијем бит
збуњен, разумите, оче, не умијем...

Све изгубит у трену, и државу и, и
вјеру, и, и цара и професију, сад сам
на свеучилишту, овдје у Бечу, зову
да предајем ратно право, и жену, изгубит не жену, велечасни, љубав...
Шта и како даље, велечасни, куда?
Знам ја, не може овако дуго, не може ружно бит лијепо а велико мало,
знам ја, али како дочекат да се ствари врате у поредак, како? Кратак је
живот, велечасни, прекратак... А ја
сам их скраћивао, јесам, убијао сам,
али никада својом руком, одлучивао сам тко ће умријет, да, велечасни, вјешао лопове, убице, саботере,
сецикесе, дезертере, без двоумице,
без оклијевања, разумијете велечасни, вјешао а да не трепнем. Не могу у самостан, међу фрањевце, могу
бит сиромашан, могу бит послушан,
силно вјерујем у Господина, вјерујем
снажно и силно, али не могу без
ње. Не могу. Кад ње нема, као неба да нема. А ње, велечасни, нема.
Грешно је, јесам гријешан, силан је
гријех толико љубити жену, гријех
је не што сам наређивао и слушао,
поштовао и вјеровао, не смије се толико вољети, колико ја њу волим,
то је гријех. Ја њу, кад сам први пут
угледао, оче, овдје, на стубишту
бечке женске препарандије, мене је
небо дотакло по темену, ово ја теби шаљем Алојзије Кавран, лично
теби. Опростите, велечасни, не могу ја једном католичком свећенику,
причат о љепоти жене, опростите, молим вас. Знам да ће све ово
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проћи, не могу они побједити Шенбрун и Штрауса, Моцарта и сахер
торту, ово је тек хип, дашак један,
минутић, историјски минутић, све
ће то, опет, доћ на своје, они нас
не могу побиједит, али нам се могу придружит, велечасни, то могу...
Све ће то опет доћ на своје, зар не,
оче, мора... Прије или касније, мора. Гријешан сам што сам је оставио
међу њима, што нисам скочио у Саву да заједно скончамо, да ју они не
развлаче по отоманској калдрми, за
то ми треба опрост, велечасни... Само за то, за ниш друго се не кајем
и опет бих исто, све бих опет исто,
кад би могло да се понови... Оставио сам ју оној фукари, тко зна
кроз што је прошла несрећница и
то је мој страшни гријех, могао сам
пресудит обома, имало се времена... А ја знам да ће ова катедрала
вјечито бит овдје, у Вијени, знам да
ће трајат дуже од њихових уџерица,
ја се бизантинске багре не плашим,
ја се њих гадим. И сад их, испред
ове катедрале, видим како сједе
на плацу и лочу пиво и питам се,
зар ти ово не смета, Свети Стефане, зашто не побијеш олош, видим
да то више није онај град, да исток више никада неће отић одавде.
Питање дана је, велечасни, кад ће
се у Гросвалдовој сластичарни јест
кадаиф и тулумбе, питање дана. И
онда хоћу да се укопам, ту код Пратера и да пуцам, пуцам, пуцам... И
знам да није гријех, велечасни, то230

лико мрзет оријентални олош, није
гријех, не може бит, није, није, није,
али је гријех вољети толико. Толико да то боли, да мозак пуца, вољети
љубављу од које се умире. А смрти
нема. Нажалост, велечасни, живимо
у вијеку медицинских чуда. Да, двадесето стољеће, памтит ћемо по чудима. А превећ сам католик да сам
себи пресудим. И не знам што је горе велечасни, то да је сада покопана на неком пасјем гробљу или да је
жива. Што сам, господе, пуцао на то
дијете, да нисам, она би данас била
овдје, у Вијени. Опалио сам, велечасни, јесам, пуцао на дјечака, јесам,
на мах, плаховито, обесно, камен из
праћке погодио ме је овдје, у груди,
крст Светог Стефана забио ми се у
месо, нисам требао потећи револвер, нипошто... Али то би дијете сутра пуцало на цара а да не трепне,
то су ти шизматични фанатици, као
онај Принцип, велечасни, да није
тог хица било и данас би аустријске
границе биле тисућама километара од Беча, зато их, заувијек треба
мрзет. И на кога данас, да се пуца,
велечасни, кад цара нема, збиља,
тко ће сад бити мета атентаторима. Како се, али збиља, како се може живјет без цара, како ствари
функционирају без ауторитета... Па
они ће, сутра, велечасни, укинут Бога. И не знам за што да се молим, а
молим се, велечасни, вјерујте, ако се
ико моли, Алојз Кавран се моли, да
је жива или да није. Сазнајте то, ве-
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лечасни, молим вас, наша црква може све, баш све, знам ја, наша црква
доиста може све.

А на књиге смо се, мила, грејали
и кували пасуљ. Кад га купимо за
Картијеов брош.
ЈУЛИЈА: (Искрено.) Страшно.

28.
(Кућа Рајића. Јулија у рукама
држи малу Дуњу, пева јој, на немачком, нежну успаванку. Дете тоне
у сан, заспива, како би се то некад рекло, трајним глаголом који
је из непознатих разлога изашао из
језика. Јулија уснуло дете ставља на
канабе, пажљиво и брижно покрива.
Уђе Катица.)
КАТИЦА: Заспала?
(Јулија потврђује главом. Стоји
испред огромне, потпуно празне библиотеке. Тек пар књига на јединој,
преосталој полици.)
ЈУЛИЈА: (Шапатом.) Овде су све
биле књиге?
КАТИЦА: Да. Од мог покојног
мужа. И свекра. А и Живојин је
доносио из Беча, док је студирао.
Касније га пошаљемо у Беч, да се
обуче, он дође са једним паром панталона и са књигама.
ЈУЛИЈА: (Са разумевањем.) Да.
Морали сте да их продате.
КАТИЦА: (Иронично.) О, да,
књиге су ишле као алва. Нарочито оне на немачком. Накит, новац,
дукати... Све је отишло на сир и
јаја. Теписи за маст. Остала је само
ова бурма, коју не могу да скинем.
Дуња баш неће имати неки мираз.

КАТИЦА: Грејали смо се на атласима, анатомијама, на Шилеру,
Пушкину, Љермонтову. На Гетеу
и Сенеки, на Шандору Петефију...
Сви су они помогли да презимимо
и преживимо. Дуге су, мила, четири окупационе зиме. Дуге. И као за
инат, језиво хладне. Нема ни једне,
да Дунав није заледио. Шеснаесте
је неки луди Панчевац, знала га је
покојна снаха, преко Дунава, за опкладу, превезао вршалицу. Кладио
се у пиво. Једно.
(Јулија покаже на пар преосталих књига.)
ЈУЛИЈА: А ове?
КАТИЦА: То је Свето писмо.
Оно не гори. И Живојинове песме.
(Јулија изненађена.)
ЈУЛИЈА: Живојин је песник?
(Катица узме четири плаве
књиге Српске књижевне задруге и
пружи Јулији.)
КАТИЦА: И те какав.
(Изађе напоље, Јулија остане са
Дуњом и књигама у руци. Дуња спава, Јулија седне у наслоњачу и отвори књигу.
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29.
(Канцеларија војводе Бојовића.
Тамнавац и Рајић стоје мирно,
војвода шета око њих, срдит као
рис, држећи два листа хартије у
руци.)
ВОЈВОДА: Ни реч, ни словце,
немој да вам ја скидам униформе,
па да видите шта је демобилизација.
Они би да се демобилишу... А ко ће
да прави државу, билмези, ко? Да
чујем... Ни словце, Тамнавац, ни
словце, немој да ми пукне трпило,
немој, ко Бога те молим. Ко да прави државу, питам.
ТАМНАВАЦ: Ја се за овакву
државу нисам борио.
ЖИВОЈИН: Ни ја.
ВОЈВОДА: А за какву сте се ви
то државу, курајбери из Крунске, за
какву сте се то државу борили.
ЖИВОЈИН: За српску.
ВОЈВОДА: Од Ваљева, до
Краљева. Ни реч, више, ни словце.
Од Алпа, до Солуна, скоро, и земље
и камена и море и острвље, све. И
петнаест милиона поданика. Више.
И ти Рајићу, ти ћеш, кад се скинеш,
у докторе, а овог си повуко са собом, он је школован официр, са Сен
Сира, шта ће он, кад се демобилише, у пристаниште, на џакове...
ТАМНАВАЦ: Нисам ја, господине војводо, неки дедињски
скоројевић. Нису ни Тамнавци
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тикве без корена. Завршио сам ја у
Француској и права упоредо. Ено у
Кнез Михајловој већ виси фирма,
Мијат Тамнавац, адвокат.
ВОЈВОДА: Скинута је та фирма
јутрос, господине адвокате. Скинули војници, раном зором.
(Цепа оставке.)
ВОЈВОДА: Такав ће официр да
брани убице и сецикесе, срам те било. Тишина, ни реч, ни словце... Ово
ћемо да заборавимо. Нисте ви данас
ни били код мене на рапорту, ни видео вас нисам.
ЖИВОЈИН: Господине војводо,
ја вас молим...
(Војвода га прекине. Потпуно
тихо, из другог регистра, као да је
притиснуо дугме на хармоници.)
ВОЈВОДА: Децо, ја, молим вас.
Морате остати у војсци...
ТАМНАВАЦ: Зашто. Нећу...
ВОЈВОДА: Мораш сине Мијате.
Не смем да вам кажем, још, зашто.
Али, мора се. Мора. Вољно.
(Рајић и Тамнавац изађу. Војвода
пали цигарету. Дуне дим на слику
краља Александра.)
ВОЈВОДА: Величанство серем
вам се у државу. И да нисам дао реч
краљу Петру и ја би скино униформу. Колко данас, ваше величанство.
Јутроске.
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30.
(Ноћ. Библиотека у Рајића кући.
Јулија чита Живојинове песме. У собу уђе Светозар у пижамици.)
ЈУЛИЈА: Шта је Свето?
СВЕТОЗАР: Ништа.
(Ћути, стоји у вратима. Пауза.)
ЈУЛИЈА: Опет си сањао маму,
јелда?
СВЕТОЗАР: Да.
ЈУЛИЈА: Дођи.
(Дечак дотрчи до Јулије, увуче се
код ње у наслоњачу. Јулија га ушушка ћебетом. Дечак јој наслони главу на раме. Јулија му покаже књигу.
ЈУЛИЈА: Читам песме твог оца...
Можеш се поносити твојим татом,
Светозаре. Јако.

31.
(Ћепенак пекара, каквих је у то
време био пун Београд. За невеликом
тезгом пекар, педесетих година, иза
њега голобради калфа слаже вруће
хлебове на полице. Катица и Јулија
уђу у пекару, пекар гледа Јулију са
мржњом и презиром.)
КАТИЦА: Добро јутро Озрене,
дај нам...
(Пекар је прекине.)
ПЕКАР: Нема леба.
КАТИЦА: (Збуњена, али схвата
полако.) Молим?

ЈУЛИЈА: (Са нелагодом.) Идемо.
Идемо Катице, молим вас.
КАТИЦА: Шта рече ти...
ПЕКАР: За издајнике, нема леба овде...
КАТИЦА: Шта рече, говно Цинцарско?!
(Калфа сагао главу, од стида, не
диже поглед. Можда се земља ипак
отвори.)
ПЕКАР: Нема леба за таке у
целој вароши. У сто пекара да уђете,
леба нема...
ЈУЛИЈА: Идемо, Катице, молим
вас.
КАТИЦА: (Јулији, оштро и беспоговорно.) Стани ту! (Окрене се
према пекару.) А ти вашко, слушај.
Док је мој деда освајао Београд, твој
га је бранио. До јуче си био Осман,
сад си Озрен Јовановић, пичка ли
ти материна превртачка. Песак си
продаво под Швабом, пола песка
пола брашна, балего.
(Катица и Јулија пођу напоље из
пекаре, Катица се окрене.)
КАТИЦА: Срам те било.
ПЕКАР: Ни за вас, ни за ту што
водате под руку, нема ни зрно тог
песка. Док то швапско ђубре под
руку водате, овдена више немој да
сврћете. Леба за вас нема. Не код
Озрена, ни у једну пекару у вароши.
КАЛФА: (Молећиво.) Тата...

ПЕКАР: Нема леба данаске.
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ПЕКАР: Куш, пиле жутокљуно.
(Раздвоји на слогове.) Ле-ба за вас
не-ма.
(Катица се журним кораком врати у пекару.)
КАТИЦА: Ај баш да видимо.
Да видимо ко ће то унуци Васе
Чарапића у Београду да не да леба,
за њене новце. Да видим, гусенице.

(Жене прођу као поред гробова.
Без погледа и отпоздрава. Катица и
Јулија пођу, Катица застане, тешко дише, хвата се за груди... Јулија
уплашена.)
ЈУЛИЈА: Катице, шта вам је...
(Гледа около, као да тражи
помоћ. Пауза.)

(Одгурне Озрена, баци новац на
тезгу, сама скине две векне са рафа.)

КАТИЦА: (Тешко говори.) Не бој
се, није ми ништа. Само ми се мало
гади да дишем. Идемо.

КАТИЦА: Немој да ти плане и
овај ћепенак и она кућа на Дедињу,
што зидаш, говно лиферантско.

(Ухвати Јулију под руку и све
сигурнијим кораком крене низ улицу.)

ОЗРЕН: Сад и никад више. Запамтите...

32.

КАТИЦА: Куш, марво. (Јулији.)
Једва преживесмо тај његов цинцарски лебац. Говнар један, покрштени.
(Изађе са Јулијом из пекаре. Задихани калфа трчи за њом са још
две векне хлеба.
КАЛФА: Госпођо Рајић, госпођо
Рајић...
(Жене стану.)
КАЛФА: Узмите и ово, молим
вас.
(Угура им хлеб у руке, Катица вади новац, дечак га не узима. Одлази.)
КАЛФА: Плаћен је тај леба,
госпођо Рајић. Плаћен.
(Жене стоје са хлебовима у рукама, две госпође долазе им у сусрет.)
КАТИЦА: Добар дан Живана.
Добар дан Магда.
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(Кућа Рајића. Дубока ноћ. Јулија
за клавиром. Месечева соната,
тихо, једва чујно, да не пробуди
укућане. Лудвиг само за њене уши.
И душу. У салон уђе Живојин, стоји
иза њених леђа, она га не примећује.
Дуго је слуша. Онда јој приђе и стави пред њу, на клавир, мали јелов
венчић, са уплетеним сувим воћем
и неколико ораха офарбаних сулундарском бронзом. Јулија престаје са
свирком, спушта руке у крило.)
ЖИВОЈИН: Вечерас је ваше
Бадње вече...
(Јулија окреће главу у страну, сакрива сузу али не сакрије уздах.)
ЖИВОЈИН: Можда овај венчић
може да помогне. Ишао сам данас
по то у Земун. Овде данас тога нема.
(Јулија узме венчић, гледа га.)
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ЈУЛИЈА: Хвала вам.
ЖИВОЈИН: Мора да сте, језиво,
сами... У другој земљи, у граду у коме вас готово нико не воли... У граду у којем се, осим вас, нико вечерас
не осећа предпразнички...
(Јулија бежи од плача. Устаје
журно.)
ЈУЛИЈА: Идем да легнем.
ЖИВОЈИН: Станите... И ово је
за вас.
(Пружа јој књигу. И опет плаво
сива Српска књижевна задруга. Она
стане. Он отвори књигу. Чита.)
ЖИВОЈИН: Сјутра је празник.
Своју свјетлост меку, кандило
баца и собу ми зари.
Сам сам. Из кута бије сахат стари и глухи часи неосјетно теку.
ЈУЛИЈА: Да ли је и то ваше?
ЖИВОЈИН: Алекса Шантић.
(Пружи јој књигу.)
ЖИВОЈИН: Уствари, књига је
прави Божићни поклон. Свидеће
вам се, сигуран сам. Надам се да читате ћирилицу.

ца. Светозар и Богдан, зачешљани,
свечано обучени, стоје крај врата.
У рукама послужавник са житом.
Славски колач на столу. И флаша црног вина. Дуња се врзма око
Катичиних ногу. Живојин запали
цигарету, погледа на џепни сат.
За столом Тамнавац, Јулија и рабин Моша Кумануди, крепак, низак
седамдесетогодишњак. Тамнавац му
сипа ракију.)
РАБИН: Доста је, Мијате...
Немој.
ТАМНАВАЦ: Још по једну, чика
Мошо, слава је, ваља се.
(Бата Душа, готово неприметан, седи са стране и само га одају
нове, беле, вунене чарапе. Тишина.
Живојин опет погледа на сат. Дуња
му приђе.)
ДУЊА: Тата, па кад ће?
(Живојин је узме у наручје, љуби
је у косу.)
ЖИВОЈИН: Само што није, чедо.
Само што није. Има попа пуно кућа
да обиђе, пуно света слави Светог
Стевана... Велика је ово варош.

(Јулија узме књигу. Онда га гледа дуго. Војничина спусти поглед.)

(Катица, нервозна, приметно,
сипа себи у чашицу тек пар капи
ракије, попије то.)

33.

КАТИЦА: Е мој Мошо, сећаш
се како су у овој кући владике некад секле колач. Утркивали су се
који ће да дође. Хор је певао тропар. Столице смо по комшилуку
позајмљивали... А сад нас избегава

(Кућа Рајића. Пламен кандила осветљава икону Светог Стефана. Дугачки сто постављен за
дванаест особа. Свечано. Уз зидове постављено мноштво столи-
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један голотрби прота. То сам дочекала.

сам дочекала, Боже благи, шта сам
дочекала.

РАБИН: Било па прошло Катице. Било па прошло. Ко зна шта нас
још чека.

ЈУЛИЈА: Некад, Катице, нисте
имали Швабицу у кући. Жену Крвавог Алојза. Ја их разумем.

ТАМНАВАЦ: Биће опет, чика
Мошо, видећете. Биће опет.

КАТИЦА: Ћути ту. Не квари ми
овај свети дан (Имитира Јулију.)
Швабице... Не квари. Сви су они,
из ове куће, само добрим даривани. Сви редом. Само добрим.

КАТИЦА: Дај Боже. Ајд да почнемо.
ЖИВОЈИН: Па како... Жито ми
није освештано, колач пресечен...

(Живојин засече колач.)

КАТИЦА: Сами ћемо сине. И
жито да освештамо и колач да ломимо, сами ћемо. Можемо ми то,
веруј мајци...

ЖИВОЈИН: Е па, нека нам је
сретна слава, да Бог да и Свети Стеван, здравља и мира нашој кући... И
нашем народу.

(Дечаци приђу столу, сви стоје,
Катица се прекрсти, сви се крсте,
сем Моше Куманудија, Јулија, наравно, католички.)

(Можда у овој опасци има и мало
двосмислице и подтекста. Можда.)

ЖИВОЈИН: Бата Душо, за астал.
БАТА ДУША: Ма јок море, добро је мени и овде... Ди, бре ја, за...
(Живојин га прекине.)
ЖИВОЈИН: Седај.
(Бата Душа приђе, готово
бојажљиво, са нелагодом. Стане поред Катице. Тамнавац се нагиње ка
Јулији.)
ТАМНАВАЦ: А какве су овде некад славе биле, моја госпођо Кавран. Прву сам наранџу овде пробао.
И патријарх је долазио.
КАТИЦА: Ајд што нема поповског говнета, али где ми је родбина? Где пријатељи? Бар ово што је
претекло, што је преживело... Шта
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КАТИЦА: И љубави.

РАБИН: Дабогда.
(Катица се гласно насмеје.)
КАТИЦА: Још нисам славила
славу а да ми рабин жито освештава. Само још хоџа фали, Шокицу
имамо...
(Сви се насмеју.)
БАТА ДУША: Свети Стеване, помози нам да опростимо.
(Катица се још једном прекрсти,
Живојин полива колач са вином, сви
осим рабина и Јулије певају Слава
тебје Христе Боже наш, Живојин
подиже колач, окрећу га, пламен
свеће осветљава славски хлеб, преко кога се Јулијини и Живојинови
прсти сретну и дотакну први пут.

УЧИТЕЉИЦА

И роди сина Емануила, Бога же и человека.)

(Мела све гласнија, све више пада
у ватру, људи се полако окрећу према Живојину и Меланији.)

34.

МЕЛА: Нема куће коју у црнину нису обукли, она и онај њен Луцифер, једне куће у Београду нема,
срам те било. Ти Рајић. Ниси ти ни
прошао поред Рајића, Изродине.
Ниси ти Живојин, Изродин си ти.

(Гробље. Задушнице. Гробови
окићени свећама. Црнине око гробова. Лелек. Живојин испред своје
породичне гробнице. Пали свећу
у фењеру. Угледа старију жену, у
дубокој црнини, како недалеко одатле, безуспешно покушава да упали
свећу. Кошава јој се игра са свећом
и пешевима капута. По ко зна који
пут креше шибицу. Безуспешно.
Живојин јој приђе.)
ЖИВОЈИН: Дајте мени, тетка
Мело, ја ћу.
(Пружи руку да јој узме свећу, жена се измакне.)
МЕЛА: Да се ниси усудио, барабо. Да се ниси усудио, чујеш шта кажем. Одби, одби, вуцибатино!
(Живојин приметно збуњен.)
ЖИВОЈИН: Тетка Меланија, ја
сам, шта вам је... Живојин.
МЕЛА: Да ногом више, овим
гробовима, не приђеш, изроде,
чујеш. Жена ти се још није оладила, довео си ону швапску полегушу, срам те било. И тебе и Катицу.
Три дана су ону мученицу, држали
на Теразијама, на ужету, са његовом
профукњачом си се саживео. Отац
ти се, покојни, у гробу преврће.
ЖИВОЈИН: Смирите се, шта вам
је...

( Ж и в о ј ин о д л а з и ж у рно .
Меланија виче за њим, цело гробље
сад већ потпуно заокупљено њеном
виком.)
МЕЛА: Мајци да кажеш да ми
на праг више не закорачи. За века.
Срећом, па се, Изродине, сестре и
сестрићи не бирају.
(Живојин журно граби ка излазу, алејом пуном врана. Брије север.
Цело гробље прати Живојина погледом. И мртви.)

35.
(Ноћ. Живојин улази у кућу.
Скида шињел, Бата Душа му скида чизме. Показује му прстом да
буду тихи. Живојин уђе у салон. У
великој фотељи спава Јулија. Око
ње, у њеном крилу, са главама на
њеним раменима, поспали Дуња,
Светозар и Богдан. Живојин приђе,
на прстима, поправи мало, тегет
зелено каро ћебе, којим су сво четворо покривени. Седне преко пута уснулог квартета. Дуго их гледа. Баш
дуго.)
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36.
(Кућа Рајића. Рабин Моша Кумануди седи за столом, пише. Бата
Душа стоји, у чарапама, дакако,
Љубинка шета, па стане.)
КАТИЦА: У присуству господина Моше Куманудија, рабина београдског, породичног пријатеља и
Душана Поповића, из Попучке...
БАТА ДУША: Срез ваљевски.
КАТИЦА: Срез ваљевски и Господа Бога, као сведока, при здравој
памети, остављам ових неколико реченица, као последњу вољу.
Од имовине немам ништа. Кућа у
Крунској улици, број четири, још
од смрти мога супруга Богдана у
српско-бугарском рату 1885. године, вољом мог покојног свекра
Живојина Рајића, припада мом сину, такође Живојину. Сву имовину,
донету у мираз а која се састојала
од шездесет великих, наполеон дуката, накита, четрнаестхиљада динара у обвезницама и новцу, плац
од два хектара на Возаревом крсту
и гарсоњеру на Обилића венцу
двадесетједан, продала сам својом
вољом, за ситна јаја, кукурузно
брашно, обран сир, пасуљ и нешто
меса, што свињског, што живинског, што сушеног, што свежег. И
није ми жао. Деца се, данас, сиграју
по авлији. Сине мајкин. Деци о
Љубинки да причаш свакодневно.
Њихова мати није жена, она је светица. Она је лепота, она је доброта,
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она је поштење, она је снага, она је
храброст. Ја такву снају не знам, тако ми Христа, чиме сам заслужила
и ја се скором сусрету са њом унапред радујем. Сваки дан, мили сине,
понешто о мајци. Баш сваки. Сине
мој. Људи проведу живот, тражећи
живот и у потрази за љубављу.
Окрени се животу, имаш право
на то, имаш право на нову љубав,
чедо моје. А мени се чини да ти је
она ту, на дохват, пред носом. Нека ти ова сумња буде мој последњи
поклон и мој аманет, мили мој сине. Живи, Живојине. Доста си био
Војин, Живојине. Сад живи. Катица Рајић, удова покојног Богдана,
стави данашњи датум и потпишите обојица.

37.
(Двориште Рајића куће у
Крунској. Живојин износи два велика кофера.)
БОГДАН: (Излази са оцем, отима му кофер из руке.) Немојте, отац, молим вас.
(Из куће изађу Катица, држи
Дуњу у наручју, Светозар се држи
баби за сукњу. Бата Душа стане
по страни.)
КАТИЦА: (Бата Души.) Изгледа да сам требала да умрем који дан
раније. Да будала прочита оно.
(Бата Душа јој намигне значајно.
У поверењу.)

УЧИТЕЉИЦА

БАТА ДУША: Прочитала... Мислим, како ви оно рекосте, будала.
(Јулија стоји, не говори. Напокон.)
ЈУЛИЈА: Ушла сам празних руку,
а пратите ме као удавачу...
(Живојин износи још два кофера.)
ЖИВОЈИН: То су Љубинкине
ствари... Деца су тако хтела...
Пристају вам. А и мати... И ја.
(Поново тајац.)
СВЕТОЗАР: Отац, молим вас...
(Живојину кнедла у грлу. Кнедлетина.)
ЖИВОЈИН: Мора тако, сине...
(Катица иде за Живојином.)
КАТИЦА: Немој сине, још има
времена...
ЖИВОЈИН: Мајко...
(Јулија узима Дуњу у наручје,
љуби је, плаче кришом.)
ДУЊА: Па ти плачеш...
ЈУЛИЈА: Ма какви... Ветар...
(Јулија даје Дуњу Катици, клекне, љуби се са дечацима, они је
стискају, не дају јој да устане,
Јулија безуспешно покушава да их
се ослободи. Живојин покушава да
буде отресит.)
ЖИВОЈИН: Идемо.
КАТИЦА: Немој, синко...
ЖИВОЈИН: Два месеца нам нико није прешао праг... Бога назвао
на улици. (Бата Души.) Носи ово у

ауто и кажи шоферу, ако још једном
затруби, одраћу га...
БАТА ДУША: Стараћу се. Госин
мајоре... Трипут мери, једном сеци...
(Живојин плане.)
ЖИВОЈИН: Марш, марво
сељачка, оћу и теби да се правдам...
Марш!
(Излазе из дворишта. Катица брзим покретом руке прекрсти
Јулију. Живојин и Јулија излазе.
Јулија се још једном окрене. Махне.
Деца плачу.)
КАТИЦА: Мир. Нећемо циркус на шору. Јесте Рајићи ил сте
Плачковићи...
(Брада јој дрхти. Бата Душа се
врати. Звук аута удаљава се полако.)
КАТИЦА: (Бата Души.) Ви
мушкарци баш знате да будете будале, Поповићу, баш знате.
(Богдан потрчи за аутом. И
трчаће до изнемоглости.)

38.
(Кућа Рајића. Катица и Бата
Душа.)
БАТА ДУША: Нећу, госпоја, ни
да слушам, грешно је то што оћете
да урадите... Брука.
КАТИЦА: Ниси ти, Бата Душо, разумео... Нећу ја себи да
прекраћујем, далеко било... Жао је
мени што идем. Хоћу само да се ура239
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ди како кажем. Баш све. Зато си ми
ти одговоран. Све ти ту пише, ко да
ме носи, да ми случајно онај говнар,
прота Баровић, не чита опело, Богдан да носи крст, шта да ми се обуче, ко где да стоји на сахрани, све ти
је написано. И да нико не лелече и
не кукумавчи. Јел обећаваш?
БАТА ДУША: Знам госпоја, ал
како знате... Не разумем...
КАТИЦА: Не знам како знам, ал
тако је и моја мати... Знала је и дан и
сат кад ће склопити очи. Мела, моја
сестра, кад уђе у кућу, лично да је
најуриш. Јел договорено?
(Бата Душа ћути.)
КАТИЦА: Јел реч, Бата Душо,
све ти ту пише... Писмен си, то знам.
Јел реч?
(Пружа му руку.)
БАТА ДУША: Да неко зна кад ће
да мре... Уби, не схваћам.
(Прихвата Катичину руку.)
БАТА ДУША: Реч.
(Катица наспе ракију у две чашице.)
КАТИЦА: А сад да наздравимо. (Куцну се.) Живели. Ви који
остајете.

39.
(Мађарско-српска граница.
Јулија и Живојин стоје једно насупрот другом. Ћуте. Гранична рампа
у позадини и мађарски граничари.
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На јарболу застава нове мађарске
државе. Живојин покушава да упали цигарету. Баш мушки. Упаљач,
као за инат, неће... Ћуте. Напокон,
Живојин проговори.)
ЖИВОЈИН: Одавде ћете лако до
Пеште... Или до Беча?
(Као да покушава да сазна, где
вас чека муж...)
ЈУЛИЈА: Да...
(Заћуте поново...)
ЈУЛИЈА: Лако је сада... Баш лако... До Пешете или Беча, мислим...
Лако. Збогом.
ЖИВОЈИН: Сачекаћу, ипак, да
пређете границу. Крените.
ЈУЛИЈА: Не. Ви пођите први.
(Тишина.)
ЈУЛИЈА: Хвала на свему... Од
срца.
(Речи излазе као бодљикава жица из руку логораша. Цепају месо, уз
обиље крви.)
ЖИВОЈИН: И вама хвала... Знам
за све... И храну... И за Богдана...
Ништа ја вама не замерам. Немојте
ни ви мени, молим вас... Морам.
(Јулија клима главом.)
ЈУЛИЈА: Све је у реду... Заиста.
Чувајте децу.
(Дубоко удахне резак ваздух.
Заћуте поново.)
ЈУЛИЈА: Језус Марија, како ће ми
недостајати...

УЧИТЕЉИЦА

(Окрене главу, као да се стиди замагљених очију. Ћуте дуго.
Живојин пукне прстима, војник
притрчи, салутира.)
ЖИВОЈИН: Куфере.
(Војник узме кофере и носи према
рампи. Живојин приђе подофициру.)
ЖИВОЈИН: Госпођа је аустроугарска поданица. Нема документа.
Пустите је.
(Подофицир салутира и без речи
се склони у страну.)
ЈУЛИЈА: Па...
ЖИВОЈИН: Чувајте се.
(Јулија стоји, као да чека још
коју реч. Онда се осмехне.)
ЈУЛИЈА: Нека вас Бог чува. Са
срећом Живојине.
ЖИВОЈИН: Збогом.
ЈУЛИЈА: Збогом, Живојине...
(Напокон закораче. У супротним смеровима. Јулија прелази границу Нове Хунгарије, Живојин већ
на територији своје нове, велике Отаџбине. Удаљавају се. Онда
Живојин застане. И Јулија. Леђима
окренути једно другом. Стоје. Затим се као по команди, истовремено окрећу и корачају једно ка другом.
Све брже. Дефинитивно и неопозиво. Срећу се, напокон, на ничијој
земљи, заустављају једно наспрам
другог и дуго, дуго љубе, наочиглед
збуњених мађарских и српскохрватскословеначких граничара.)

40.
(Официрска кантина. Као торнадо улеће Тамнавац, прилично
пијан, театрално, попут свих људи
под алкохолом, кида са себе ордење,
трапаво отпасује сабљу.)
ТАМНАВАЦ: (Избацује у даху.)
Јебеш ми матер, ако је то истина,
макар три пута био краљ... Не могу
да верујем, не... Боље да се ја посерем на ово ордење и сабљу, него они
да серу. Александре Карађорђевићу,
семе ти јебем Трумбићевско, оно
илирско...
ГЕНЕРАЛ СЕДЛАРЕВИЋ: Капетане, ја вас опомињем...
(Живојин приђе Тамнавцу.)
ЖИВОЈИН: Шта ти је, бре, шта
дивљаш, ко да ти сере по ордењу?
ТАМНАВАЦ: Долазе, бре...
ЖИВОЈИН: Ко долази? Господине ђенерале, ко долази?
(Седларевић окрене главу на другу страну.)
ТАМНАВАЦ: Говна швапска долазе. Исти они што су челиком купали по Србијици, сад ће да вам
командују...
ЖИВОЈИН: (Више за себе, али
ипак довољно гласно.) Значи, на то
је војвода Бојовић мислио, кад је...
ТАМНАВАЦ: Издат је указ, сваки швапски официр, који има право да буде поданик Карађорђевића
круне и нове државе, може да се
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врати у војску, са чином више, еј,
са чином више.
ГЕНЕРАЛ СЕДЛАРЕВИЋ: Велика смо држава, браћо, треба нам и
велика војска. И школовани официри...
(Један од официра, журним кораком напусти кантину.)
ЖИВОЈИН: Кад ступа на снагу?
ТАМНАВАЦ: (Очајан.) Од сутра, бре. Од сутра.
ЖИВОЈИН: Ма немогуће... Не
би Аца...
ТАМНАВАЦ: Рачунајте, господо, да је аустроугарска багра у наредних пет дана опет у Београду,
Шапцу, Ваљеву и Нишу. И раније.
(Официри гласно негодују.)
ГЕНЕРАЛ СЕДЛАРЕВИЋ: Господо, то су наша браћа...
ЖИВОЈИН: То не може да буде...
(Конобар Влада отпаше кецељу,
заједно са сервијетом, баци је на
билијарски сто.)
КОНОБАР ВЛАДА: Ви господо, како оћете и како морате. Влада
Радишић, неће.
(Изађе из кантине, праћен неколицином официра.)
ГЕНЕРАЛ СЕДЛАРЕВИЋ: Али
господо официри, покажите великодушност победника... Та то су нам
браћа. Рођена браћа.
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41.
(Ноћ. Рајића кућа. Катица у
спаваћици, на врховима прстију,
долази до дечије собе у којој спавају
дечаци. Кроз отшкринута врата,
види Јулију надвијену над Светозаревим креветом. Покрије уснулог Рајића, ушушка Богдана и седне
у фотељу, са књигом у руци. Катица полако затвори врата, погледа
у небо, намигне. Покаже прстом на
горе.)
КАТИЦА: Сад може, плавооки.
Хвала ти. Сад.
(На прстима оде ка својој соби.)

42.
(Рано јутро. Јулија спава у својој
соби. Дуња јој приђе, у спаваћици је,
боса. Јулија се прене.)
ЈУЛИЈА: Шта је. (Подигне покривач.) Ајде, упадај.
ку.

ДУЊА: Не могу да пробудим ба-

43.
(Гробље. С криком узлеће гавран и кружи над главама Живојина
Рајића, његове деце, Јулије, Бата Душе и свештеника који мрмља опело, надвоје-натроје. “Мутно је небо
сво”. Сахрањују Катицу Рајић. Нигде никог. Тако ће сва Катичина
брига и аманет Бата Души, ко ће
где стајати, ко носити барјаке а
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ко венце, постати сасвим бесмислена. Свештеник, завршивши, баци груменчић земље на Катичин
сандук и одлази журно – као да се
плаши да га неко не види. Два гробара хватају сандук, са намером да
га убаце у гробницу. Стани, одјекне
гласина, чија се неопозивост не доводи у питање. Гробари стану. Сви
се окрену. Алејом, према гробници
породице Рајић, журно граби крепак старац у пратњи ађутанта.)
ТАМНАВАЦ: (Са неверицом.)
Краљ Петар, бре... Чича Пера.
КРАЉ ПЕТАР: (Извињавајући
се. Живојину.) Тек сад су ме обавестили.
ЖИВОЈИН: Височанство.
(Наклони се.)
КРАЉ ПЕТАР: Е мој Београде.
(Потпуно резигниран.)
(Свештеник који је читао опело,
кад види ко долази Катици на сахрану, врати се, корачић по корачић
и стане по страни.)
БАТА ДУША: (Попу, кроз зубе.)
Марш, да те не видим. Сиктер.
(Поп се поново изгуби, овај пут
нетрагом.)
КРАЉ ПЕТАР: Овакву жену... Е,
мој Београде. Цео Београд је требо да је испрати. Цео. Школе да
доведу. (Ћуте. Гробари упитно
погледају Живојина, овај потврдно
климне главом. Убацују сандук са
покојницом у гробницу. Тајац, све
док живот не победи.)

КРАЉ ПЕТАР: (Покаже главом
на Јулију, тихо Живојину.) Ово је
она?
(Живојин климне главом.)
КРАЉ ПЕТАР: Лепа... Људски
лепа.
(Тишина. Ветар.)
КРАЉ ПЕТАР: То баш озбиљно?
(Живојин опет главом потврди.)
КРАЉ ПЕТАР: (Више за себе.) Ко
Лаза... Лазаревић. Сјајна приповетка. Знаш “Швабицу”.
(Живојин се осмехне кисело.
Опет потврди главом.)
ЖИВОЈИН: Горе височанство.
Много горе.
(Ћуте. Сви. И Катица. Вране
слећу на костурницу. Јато врана.
Док једна не слети краљу на раме.)
ТАМНАВАЦ: Иш, проклетиње!
Иш...
(Вране као да не хају превише.)
ТАМНАВАЦ: Јесте приметили
да у Београду нема више ни врабаца, ни славуја... Голуба ниједног... Од
ових проклетиња су побегли...
КРАЉ ПЕТАР: Небо зна да се
зацрни од њих... Као да, далеко било, неко зло слуте.
(Поново заћуте сви. Деца се
премештају са ноге на ногу. Живојин
упитно погледа у краља.)
КРАЉ ПЕТАР: Хајдемо децо...
Београде, Београде.
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(Ко се разуме, препознаће у овоме и прекор и презир и претњу. Полако одлазе гробљанском стазом.
Вране над њим. Провејава. Вране на породичној гробници Рајића
фамилије.)

ГЕНЕРАЛ СЕДЛАРЕВИЋ: Господо, сада ћете бити прозвани. Капетане, прозови!

44.

ТАМНАВАЦ: У врсту збор! Шта
је ово, ватрогасно певачко друштво,
бања за нероткиње. Јел ово војска
или друштво филателиста. Мирно.
Реч да не чујем. Јел јасно? Не чујем,
јел јасно?

(Железничка станица. Гужва. Лупа вагона, писак локомотиве, блех
музика, метеж... Неколико људи у
готово неформалној врсти. Генерал Седларевић испред њих.)
ГЕНЕРАЛ СЕДЛАРЕВИЋ: И зато вам и ја, не само у име његовог
величанства, краља Александра
Карађорђевића, него и у своје лично
име, поручујем, добродошли, браћо
рођена, добродошли у своју државу,
у своју престоницу, међу своје. Ово
је ваш град, ово су ваши булевари,
овде сте међу својима, са једнаким
правима као било који становник
Београда. И зато поново кличем,
добродошли јунаци, да заједно градимо државу о којој су наши оцеви и дедови, са сетом, могли само
да маштају а коју смо створили
милошћу божијом, заједничким
жртвама и мудрошћу нашега
краља. Живео нам наш Александар
Карађорђевић Ујединитељ, живела
нам наша Краљевина Словенаца,
Хрвата и Срба.
(Живела, одјекне пероном.)

(Изађе Тамнавац. Потпуно
другачије расположен од генерала,
са потпуно другом емоцијом према
придошлицама.)

(Генерал Седларевић се дискретно накашљава. Тамнавац не хаје
превише.)
ТАМНАВАЦ: Чујеш ти шта ја
питам – Јел јасно?
(Јасно, одјекне пероном. Генерал
се поново накашље.)
ТАМНАВАЦ: Кад прозовем, оћу
да чујем чин, одсечно војнички. Испред су кола која ће вас одвести до
команде града. Ту, по чиновима и
специјалностима добијате ваша нова радна места. (Иронично.) И нове
униформе. Ваљда ће вам се допасти.
Желимир Петрас.
ПЕТРАС: Овдје. Мајор Желимир
Петрас.
ТАМНАВАЦ: (Оштро.) Иступи.
(Петрас иступи, један корак.)
ТАМНАВАЦ: Понови!
ПЕТРАС: Мајор Желимир Петрас. Присутан.
ТАМНАВАЦ: Леон Дробник.
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(Дробник искорачи и стане поред
Петраса. Сећа ли се ико адвоката
који је бранио несрећну Љубинку.)
ДРОБНИК: Капетан Леон Дробник. Присутан.
ТАМНАВАЦ: Карл Мениге.
(Танак цвикер на подугачком носу. Носоња искорачи.)
МЕНИГЕ: Натпоручник Мениге
Карл. Овдје.
ТАМНАВАЦ: Алојз Кавран.
(Из врсте, гордо искорачи, помало измењеног лика, са педантно фазонираном брадом и брчићима, нама
добро знани судија Смрт.)

цирским чизмама. Препознајемо
Петраса, Дробника, Живојина и
Тамнавца, али ту су још неколико
људи. Официр у српској униформи,
приђе Тамнавцу и Петрасу. Зовимо
га Рус.)
РУС
Гаспада, још има времењи, једно
извињење, всјо будет како треба.
(Погледа у Тамнавца и Дробника, ови ћуте.)
ЖИВОЈИН: Дајте, бре, људи,
шта вам је... Па нисте деца.
(Тишина. Рус отвори кутију са
пиштољима, Тамнавац бира први.)
РУС

АЛОЈЗ: Сатник Алојз Кавран.
Овдје. Пуковник Алојз Кавран, испричавам се.

Госпада, још ађин раз, пружите
руке један другом.

ТАМНАВАЦ: Надесно. Маршевским кораком, напред марш.

(Нико не одговара на руску понуду за миротворењем.)

(Придошлице слушају команду.
Пролазе поред дечака и девојчице у
народној ношњи, са погачом и сољу
у рукама.)
ГЕНЕРА Л СЕДЛАРЕВИЋ:
Чекајте, господо... Браћо. Хлеб и со.
Наша традиционална, словенска добродошлица... Музика!
(Музиканти засвирају. Лимени
дувачи. Марш одјекне пероном.)

45.
(Кошутњак. Брисани простор
усред шуме. Праскозорје. Иње се
цакли на земљи и пуцкета под офи-

РУС
Харашо. Почнемо онда. Давајте...
(Петрас и Тамнавац леђима
окренути један другом. Корачају у
супротном смеру. Стану, окрену
се. Гледају, на моменат, један у другог. Петрас је нервознији, пуца брзо,
еполета са Тамнавчевог рамена одлети у вис, покидана метком. Тамнавац се осмехне, нишани полако.
Шара по Петрасу, међу очи, у прса
или у уста лајава... Петрас се зноји,
приметан страх у очима.)
ЖИВОЈИН: Немој, Мијате...
(Тамнавац подигне пиштољ високо, опали. Врана, погођена, пада
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са дрвета. Лапара крилима вртећи
се у круг по залеђеном снегу. Петрасу, низ ногавицу, цури млаз мокраће.
Снег, издајник, полако се, око његове
ноге, боји у жуто. И у црвено, тамо
где управо крепава погођена врана.)

46.
(Кућа Рајића. Живојин и Јулија.
Он је љуби, она се мазно измиче.)
ЈУЛИЈА: Мани ме. Бата Душа...
ЖИВОЈИН: Бата Душа је у
чаршији.
ЈУЛИЈА: Деца ће банути...
ЖИВОЈИН: Неће.

(Пауза.)
ЈУЛИЈА: Ништа...
(Пауза.)
ЈУЛИЈА: Алојз је у Београду.
(Живојин гледа кроз прозор.)
ЖИВОЈИН: И?
ЈУЛИЈА: Тражи да се видимо.
ЖИВОЈИН: И?
ЈУЛИЈА: И ништа. Нећу отићи.
(Живојин јој приђе, гледа је у очи,
мирно јој, као студент треће године
сликарства, проучава лице. Ћути.
Напокон проговори, мирно, као да се
обраћа детету.)
ЖИВОЈИН: Наравно да хоћеш.

(Она полако попушта, као насип код Обреновца... Неко снажно
залупа на врата. Па поново. Упорно баш.)

(Грана лупка о шалукатру.
Гракћу вране, које ће у овој драми
свакако бити на списку лица.)

ЖИВОЈИН: (Љут.) Баш да видим ко је... Сад ћу му...

47.

(Изађе срдит. Враћа се после пар
тренутака. Пружа писмо Јулији.)
ЈУЛИЈА: Ко је то био?
(Јулија уплашена. Још један доказ непогрешивости тезе о женској
интуицији.)
да.

ЖИВОЈИН: Курир из Војног су-

(Она узима коверат, отвара га,
рука одаје немир и страх. Чита.
Живојин као риба у врши. Тишина.
Време је већ, да Живојин Рајић купи нови стајаћи сат са клатном.)
ЖИВОЈИН: Шта је...
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(Кабинет војводе Бојовића.
Живојин и Тамнавац у ставу мирно, са шапкама у рукама, један
крај другог, војвода се, као кобац,
устремљује на њих, црвен у лицу,
љут као теријер.)
ВОЈВОДА: (Урла, вратне жиле
као конопци у фискултурној сали.)
Ни реч! Ни слово, семе вам јебем,
да вам јебем. На шта сте мислили...
ЖИВОЈИН: Господине војводо...
(Војвода му приђе, унесе му се у
лице.)
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ВОЈВОДА: Ни реч, Рајићу, ни
реч! Јебо вас Бајрон и Пушкин.
Љермонтов вас јебо.. Па ово је, бре,
двадесети век. Униформе ћу да вам
скинем, не по чин, уноформу.

ТАМНАВАЦ: Реко ми је, говно
српско, свињарско и опсово децу. А
ја, кад сам се вратио, нисам затеко
ни миша у дувару.

ТА М НАВАЦ : Уз д у ж н о
поштовање, господине војводо...

ТАМНАВАЦ: И он је мене изазвао а не ја њега.

ВОЈВОДА: Ко ти дозволио да говориш, ни реч, ни словце, чујеш, ни
словце. Нисте прешли Албанију и
Кајмакчалан, да вас сад, овде, швапска фукара убија на кућном прагу.
Или да робијате због маџарске и
аустријске курајберије. Ви сте, бре,
српски официри и интелектуалци.
И откуд сад тај идиотлук у Београду? Рајићу?
ЖИВОЈИН: Дошао је са руским
и аустријским официрима, господине војводо. Још док сам ја био у Бечу, они су се тукли у Бечкој шуми,
Фрања је убијао због тога.
ВОЈВОДА: (Иронично.) Јел. Па
што из Беча нисте донели рецепт
за сахер торту, семенку вам јебем,
што партитуру за Севиљског берберина, него двобој. Мало смо гинули. На робију ћу ја вас. Неће вас
спасити ни ране ни чинови, ни то
што вам знам родитеље... Што сам
вам знао родитеље.
ТАМНАВАЦ: Псово ми је српску
матер.
ВОЈВОДА: Куш! Ни реч, ни словца! Он теби српску матер, ти њему
хрватску и шамарчину, па крај... А
не на двобој.

ВОЈВОДА: Знам.

ВОЈВОДА: Па што си прихватио?
ТАМНАВАЦ: Ошино ме рукавицом пред пуном кантином. И пред
Русима.
(Тишина. Као да се и војвода мало издувао.)
ЖИВОЈИН: Шта ће они овде, чика Петре?
(Пауза. Дуго.)
ТАМНАВАЦ: Ја се за ово нисам
борио.
ЖИВОЈИН: Ни ја.
(Па опет тајац. Па војвода опет
плане.)
ВОЈВОДА: Нисам ни ја, Рајићу.
Нисам ни ја. Није нико!
ЖИВОЈИН: Па зашто онда, чика Петре?
(Тишина. Тајац. Мук. Да има мува, чуле би се.)
ВОЈВОДА : Р а ј и ћ у, к а ко напредује Војномедицинска
академија?
ЖИВОЈИН: Одлично, господине војводо. Хирургија и ортопедија
формирана, за пар дана интерно,
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Бог благословио ове Русе, сјајни су
доктори...
ВОЈВОДА: Добро. Држи то подоком. (Сад већ потпуно смирен.)
Ајде што овај загула (Показује на
Тамнавца), али што ти Живојине,
том се колачу од тебе нисам надао. Чујем ли још једном само, не
о двобоју, да је неко мрко погледао
Швабу, летеће перје. Марш напоље,
обојица!

48.
(Кафана. Од бољих. Јулија и
Алојз Кавран, седе у углу. Као прави
брачни пар. Петар се нагне ка жени,
покуша да је ухвати за руку. Јулија
и даље у капуту, са рукавицама на
рукама, измакне руку и стави их у
крило.)
АЛОЈЗ: Ја сам се у ову касабу,
коју сам завио у црно, вратио само
тебе ради.
ЈУЛИЈА: Боље да ниси...
АЛОЈЗ: И ништа ти не замјерам,
ама баш ништа, теби се и нема што
пребацит, све што си чинила, чинила си да преживиш, нит ти што
замјерам, нити ћу ти ишта икада
споменут, разумијеш. Од сад си поново моја и од сад те ја поново чувам...
ЈУЛИЈА: Онако како си ме чувао
на Леополду... Док си испловљавао
без мене...

АЛОЈЗ: Капетанско ђубре није
хтело да стане.
ЈУЛИЈА: Ма дај...
АЛОЈЗ: Ја са тог усраног брода
нисам скочил, само јер су ме три
клипана држала. Само зато, госпођо
Кавран. Само због тога.
ЈУЛИЈА: Још само да ја у то
поверујем. И немој ме више звати
госпођо Кавран, молим те.
АЛОЈЗ: Колико ја знам, ти си
још увијек, госпођа Кавран. И ја те,
госпођо Кавран и даље волим.
(Махне конобару. Њих двоје
ћуте. Као да су потрошили речи.)
АЛОЈЗ: Превише... Те волим.
(Конобар доноси Алојзу још један
коњак, Јулија нервозно врти прамен
косе испод шешира.)
АЛОЈЗ: Не знам ти ни тај шешир... Ни бунду...
(Ћуте опет.)
АЛОЈЗ: Јулија... Идемо, молим
те...
ЈУЛИЈА: (Беспоговорно.) Не.
АЛОЈЗ: Ја сам их овдје, вјешао
као божићне украсе. Вратио сам
се ту, гдје ме свака улична битанга
може устријелит као псето. Ако то
није доказ љубави, ја онда доиста не
знам што је. Уосталом, ти си и даље
моја законита супруга.
(Устане енергично, попије коњак
наискап, императивно, беспоговорно каже.)
АЛОЈЗ: Дижи се, идемо дома!
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(Јулија седи као закивена. Скида
рукавице, гужва их по рукама.)
ЈУЛИЈА: Нећу!
(Он је ухвати за руку, повуче је
грубо.)
АЛОЈЗ: Дижи се...

49.
(Кућа Рајића. Јулија, Живојин и
Тамнавац седе за столом. Неколико
дебелих књижурина, отворено... Леже на столу.)
ЈУЛИЈА: Не могу да верујем?!

(Она устане, стиснуте песнице
стави му на прса.)

ТАМНАВАЦ: Ти католкиња, он
католик, разумеш... Руке везане.

ЈУЛИЈА: Сад ме добро слушај,
Алојзе Кавран. Добро. Готово је. (На
слогове.) Го-то-во.

ЖИВОЈИН: Чекај, шта ти хоћеш
да кажеш, да не постоји начин да се
она разведе од њега. Па ово је двадесети век.

(Ритмично га песницама лупка
по прсима, да утуви.)
АЛОЈЗ: Ти си још увијек моја же-

ТАМНАВАЦ: Како, бре, не разумете... Обоје су католици, развод
је искључен. Немогућ.

ЈУЛИЈА: Престала сам да ти будем жена кад си пуцао на дете...

ЈУЛИЈА: Али он је злочинац, он
је...

на.

АЛОЈЗ: Ма дај, не буди патетична...
ЈУЛИЈА: Престала сам да ти
будем жена кад си обесио ону
несрећницу. Да, и престала сам да
ти будем жена кад си остао на броду. (Погледа га право у очи и саопшти му најледеније, полако и
натенане, као да ужива у томе.) И
престала сам, Алојзе, да ти будем
жена, кад сам се заљубила у другог.
И хоћу развод.
(Излази из кафане.)
АЛОЈЗ: Преко мене мртвог. Само преко мене мртвог, католкињо...

(Тамнавац је прекине.)
ТАМНАВАЦ: Он је твој законит
муж.
(Јулија заплаче.)
ЈУЛИЈА: Али нас више ништа не
везује... Одвојени смо месецима, ја
га... Нас више ништа... Та ја га презирем, мрзим... Помози, Мијате, молим те.
ТАМНАВАЦ: Где сте се венчали?
ЈУЛИЈА: У Бечу.
ТАМНАВАЦ: Не вреди... Једино
у Беч, па тамо. И то само грађански
брак, ако сте га склапали.
ЈУЛИЈА: (Очајна.) Не.
ТАМНАВАЦ: Према Версајском
уговору, нове државе преузеле су
све правне стандарде држава на
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чијим су територијама формиране.
Разумете?
ЈУЛИЈА: Господе.
ТАМНАВАЦ: Значи, ти и он сте
и пред црквом и пред обе државе
законски супружници.
ЖИВОЈИН: Честитам.
ЈУЛИЈА: И шта сад то значи?
ТАМНАВАЦ: То значи да господин Алојзије Кавран, ако оће, може
да дође са жандармима по тебе.
ЈУЛИЈА: Исусе...
ТАМНАВАЦ: Тако каже закон.
А закон је ту, госпођо Кавран, да
се поштује и да се крши. (Намигне јој.) Колко ја знам, има неко и да
стане пред те жандаре, јел тако бата
Живојине... Јаче је село од сватова...
Море, кој му јебе швапску матер...
Извињавам се.

50.
(Иста кафана у којој су раније
седели Алојз и Јулија, исти сто. Само су, овај пут, ту Живојин и Алојз.
Доста чаша пред њима. Празних,
дакако.)
АЛОЈЗ: (Шапатом, оштро.) Она
је моја, моја и ви ми ју морате вратит. Морате!
ЖИВОЈИН: Нисам ја, од вас,
позајмио фајерцајг, господине... Па
да вам га враћам.
АЛОЈЗ: Каже се, па да вам
враћам, господине пуковниче. Тако
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се каже, мајоре Рајићу. Ви је морате
вратити. И из моралних и правних
аспеката, ви сте то дужни.
(Пали нову цигарету, чеше се по
бради.)
ЖИВОЈИН: Ништа ја вама не
дугујем, господине сатниче. Ама
баш ништа. Опростите, баш ништа не дугујем, господине пуковниче. И мислите ли да ће вас та брада
сакрити од Београђана?
А ЛОЈЗ: Господине мајоре,
ја сам у Београд дошао својом
вољом. А свој посао, као часник
аустроугарског (Нагласи.) царства, обављао сам часно, поштено
и принципијелно. И као часник и
као судац пријеког суда.
ЖИВОЈИН: Колико су ти ваши
принципи тешки у угљу? Пар кила...
Колко стане у џакче.
АЛОЈЗ: Ја, мајоре, нисам писао
молбу вашој новој држави. Ја сам
учтиво замољен да се прикључим.
Учтиво. Једино на чему сам ја инзистирао је, мајоре, да то буде Београд.
(Испије шприцер, махне конобару.)
АЛОЈЗ: Схваћате?
ЖИВОЈИН: Само ме ова униформа спречава да вам сад ишчупам гркљан, господине сатниче.
(Алојз се презриво насмеје, устане, намести сабљу око паса. Устане
и Живојин. Осмехују се један другом,
неко га гледа са стране, мисли да
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присуствује разговору двојице присних пријатеља.)
ЖИВОЈИН: Само заклетва дата
мом краљу, спречава ме, да ти сад,
овде, поједем смрдљиво срце, пичко вашљива.
АЛОЈЗ: А сада ћете ме, мајоре
Рајићу, испратит до врата, отворит
ми врата, салутират и поздравит,
онако како правила службе налажу
млађем официру. Јасно?! Ако сте
већ, заклети краљев официр.
(Тајац у кафани. Ипак су били гласнији него што су хтели.
Живојин прати Алојза. Кад дођу до
врата конобар Влада прискочи и хитро их отвори. Очито је чуо разговор.)
КОНОБАР ВЛАДА: (Иронично.)
Изволите. Дођите нам опет, судија.
(Алојз се осмехне презриво и излази из кафане. Мајор Рајић Живојин
салутира по пеесу. Санитетски
мајор Рајић Живојин размишља да
ли да се убије или да умре.)

51.
(Живојинова ординација на
Војномедицинској академији. На
столици седи рањени војник. Сестра и Живојин га превијају.)
ЖИВОЈИН: Бићеш ко нов,
Митровићу. Ко нов. Па за два три
дана у Узвеће, кући. Јеси се ужелео
Мачве?

(Тог трена, као орканчић, у
ординацију улети Јулија. Сестра и
Митровић из Узвећа изађу.)
ЈУЛИЈА: (Трепери као јасика.)
Чујем да си синоћ ишао да се видиш са њим.
(Живојин ћути.)
ЈУЛИЈА: Ка ко си мог ао,
Живојине?
ЖИВОЈИН: Како знаш?
ЈУЛИЈА: Београд је, ипак, мала
варош, Рајићу. Мала. И?
ЖИВОЈИН: (Брецне се.) Шта и?
Кад знаш да смо се срели знаш и зашто смо се срели.
ЈУЛИЈА: Како си могао?
ЖИВОЈИН: Морао сам. Не разумеш ти то.
ЈУЛИЈА: Шта глупо женско
не разуме, шта си морао... Види
Живојине, ја нисам сименталско говече па да ме распродајете и договарате чија сам. Као меленачку њиву.
ЖИВОЈИН: Он те хоће назад...
ЈУЛИЈА: Па сте ишли да договорите примопредају.
ЖИВОЈИН: А ја те не дам.
ЈУЛИЈА: Еј, па ти си са њим, са
њим, ишао да преговараш чија сам.
ЖИВОЈИН: Он је твој законити
муж. Хоће те назад. Има законско
право на то.
ЈУЛИЈА: Јел ти то, Живојине
Рајићу, мене хоћеш да провериш
или баш силно повредиш...
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(Живојин не издржи Јулијин поглед. Окрене главу, она пође, па се заустави у вратима.)

(Алојз и Мениге поново прођу поред стола. Намерно. Не изостану
дрски погледи ни овога пута.)

ЈУЛИЈА: Знаш шта, Живојине
Рајићу... Биће да сам ничија. Да нећу
бити ни његова ни твоја.

ТАМНАВАЦ: Шта звераш, који
курац... Шта бленеш?

(Изађе бесно. Живојин стоји крај
прозора, чека да је види. На вратима се појави глава Митровића из
Узвећа.)
ЖИВОЈИН: Напоље! Изађи
напоље, кад кажем!

52.
(Официрска кантина. Живојин
и Тамнавац седе за столом. Крај
њих прођу Алојз и Мениге. Било би
мртвих кад би погледи убијали. Или
бар тешко рањених.)
ЖИВОЈИН: Не знам на шта ће
ово да изађе. То тупаво помодарство. Накалемљено. Јуче био још
један двобој. Рус и Хрват. Хрват
рањен. Ноћас им је војвода Бојовић
скинуо униформе. У два јутрос.
Обојици. И Хрвату и Русу.
ТАМНАВАЦ: Ма немој. Мало
сам разочаран. У Руса.
(Насмеју се обојица.)
ЖИВОЈИН: Деца се по улици
играју дуела. Ма, ухватило маха то
двобојско лудило. Код нас, све што
стиже из Европе, стиже са сто година закашњења.
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(Кавран и Мениге се праве да не
чују. Прођу.)
ТАМНАВАЦ: Вала, брале, и ово
је могло да закасни бар сто година.
Ово што пролази на свака два минута поред астала.
ЖИВОЈИН: Нећу ја још дуго
моћи овако. Ако мени пукне трпило...
ТАМНАВАЦ: Миран, брале...
(Кавран и Мениге поново прођу
поред стола и изађу из кантине.)
ЖИВОЈИН: Одакле ја, бре, знам
овог носоњу?

53.
(Кућа Арчибалда Рајса. Живојин
и четрдесетогодишњи Арчибалд
Рајс седе у салону. Гракћу вране.)
РАЈС: Ја оволико врана у свом
животу нисам видео. Јуче су напале човека у Топчидеру.
(“Гофори српски са јак немачки
аксент.”)
ЖИВОЈИН: Ужелео сам вас се
Арчибалде. Нисам вас видео месецима. Завукли сте се у кућу и ни макац. Нигде вас нема. Да нисте овде
сакрили неку удовичицу, а?

УЧИТЕЉИЦА

РАЈС: Ма маните ме Шифојин.
На ивица сам от разум.

овај са цвикер и дугачко нос. Боже,
како ми је поснат.

ЖИВОЈИН: У чему је проблем,
господине Рајс?

ЖИВОЈИН: А и ја не могу да се
отмем утиску да га знам. Ништа,
значи имате ово.

(Споља се зачује тутњава камиона. Чаше заиграју на столу.)
РАЈС: Сфаки божји дан туда парадира са камиони. Шодер, цигла,
цимент... Кроз моја афлија, господин Рајић. Кроз моја афлија. Сваки
проклети дан. Зида вила на Дедиње.
Па ко још зида усред зима, молим
ја фас. Ко? И молим га и претио
сам, не фреди. Кућа ми попуцала,
погледајте, прст моше да се стафи у зид... Профитер зида палата а
најбољи леже на Кајмакчалан и на
Видо. Најбољи от вас.
ЖИВОЈИН: (Правда се.) Треба
времена да се држава доведе у ред...
Знате како је.
РАЈС: Па тај вам лиферовао песак са брашно, сирофа кожа за
опанци... Него, нисте ви хер Рајич
дошли да питате мене за сдрафље...
Нисте, нисте...
(Живојин извади фотографију из
унутрашњег џепа.)
ЖИВОЈИН: Донео сам вам ово,
за вашу архиву.
(Рајс узме фотографију, погледа је.)
РАЈС: Знам овај фото. Село Попучка, срез Ваљево. Знам. Имам
копија. Ужас. Мајн гот, како је мени офај човек поснат. Овај Сирано...

РАЈС: Имам. И која регимента
и сфи подаци. Датум. Сфе. Још вас
нешто мучи, млади пријатељу. Моја
Живка, ради код мене, каше фарба
на среду. Због Немице ви сте дошли.
(Живојин ћути. Напокон проговори.)
ЖИВОЈИН: Да.
РАЈС: Није јој лако. Ни мени
као Швајцарац није лако... А камоли њој. Она је баш Немица?
ЖИВОЈИН: Да. Из Баната.
РАЈС: Чујем, имате пуно проблем са њен муш.
ЖИВОЈИН: Имам. И са мужем
и са Београдом.
РАЈС: Не дајте се, млади
пријатељ. Не дајте. Будите јачи од
чаршија. Браните љубав. И од муж
и од Београд. Испрсиш се, кажеш,
марш. Ако збиља волите.
(Живојин дубоко уздахне.)
ЖИВОЈИН: Жена ми се није охладила, мајка ми је умрла од срамоте и стида, син и унук академика
Рајића... Окрећу главу од мене на
улици.
РАЈС: Љубав је света, Шифојин.
Браните љубав и од муж и от
чаршија, расумете. Има и фас у
плећа, чујете ли.
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(Живојин ћути.)
ЖИВОЈИН: Чули сте, вероватно,
и за указ. Имамо озбиљне проблеме са аустроугарским официрима...
РАЈС: Са српски официри. Сад
су и то српски официри. Un gotes
vilen, па ви нисте нормалан народ.
Таман кад чофек помисли да вас расуме... Па шта ће вам то, за бошје
име. О, господе.
ЖИВОЈИН: Тако мисли скоро
цео официрски кор. Скоро цео.
РАЈС: До јуче они вас фешали и клали. Данас с вама пева иста
химна и иста униформа. И још вам
командује. Ако неко моше да сведочи о злочини, Рајс може. Имам пуна
соба документи. И ви, нажалост, ви
мошете сведочити...
(Опет забрундају камиони, чаше поново заплешу по столу, једна
падне, разбије се. Лустер се зањише,
фина прашина пада са плафона...
Живојин плане, устане, пође према
вратима.)
ЖИВОЈИН: Сад ћу му, сад ћу
му...
(Очито да сочна псовка изостаје
само из поштовања према Рајсу.
Рајс стане испред љутитог Рајића.)
РАЈС: Немојте, господин Рајић,
молим вас. То није начин. Управо
зато пишем књига о вама. О Срби.
О та фаша правдољубива плаховитост. О фаша политичка насови
елита. Још мало и готово буде. Зофе се “Чујте Срби”. Да вам, зато што
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фас воли и зато што сам вас упознао, неке ствари објасни, разумете?
ЖИВОЈИН: Ако нас је неко
упознао, ви сте.
РАЈС: Сат сте опет сами себи
непријатељ. Најфећи.
(Камиони и даље упорно ричу.)
РАЈС: Одакле ја знам онај
носоња? Е луди Срби, луди Срби.
Можда би то био бољи наслов.
(Прашина пада са плафона, лустер се њише, гракћу вране.)

54.
(Кафана. Музика и дим. Добар
цигански оркестар. Постратовске
курвице са лабавим ластишима,
на гаћама, наравно, женски кикот,
ужурбани конобари. Цигани певају
“Тужна је недеља”. За неколико
спојених столова у централном делу кафане, седе некадашњи аустроугарски официри. Кавран, Мениге,
Петрас, Дробник... Петрасу у крилу седи тек задевојчена Циганчица, он јој држи руку под широком
сукњом, шапуће јој нешто, она се
смеје гласно. Дечији раскалашни кикот, као виљушка по порцеланском
тањиру. Онда Петрас устане и настави да пева “Тужна је недеља”,
на мађарском. Добар певач тај Петрас. Живојин и Тамнавац у углу,
пристојно припити. За тренутак се кафана утиша, чују се само
тамбуре и Петрас. На маџарском,
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јеботе... Мениге, носати Мениге, позива конобара, показује на
Живојинов и Тамнавчев сто.)
ЖИВОЈИН: Ма одакле ја знам
овог носоњу...
ТАМНАВАЦ: Сетићеш се, брале, сигурно...
(Конобар Влада доноси киблу са
шампањцем.)
КОНОБАР ВЛАДА: Господа
шаљу шампањ.
ЖИВОЈИН: Серем им се у
шампањац. Врати.
КОНОБАР ВЛАДА: (Тихо.) Браво. И ја би, госин Живојине, урадио исто. Ко им, бре, јебе швапску
матер...
(Окреће се на петама и
задовољан, враћа пиће за “швапски”
сто. Тамнавац устане. Гласно.)
ТАМНАВАЦ: Музика, вамо. Доста с тим маџарским гњецавим тестом. Марширала, марширала...
Краља Петра гарда...
(Оркестар прилази Живојину
и Тамнавцу. Очито да се са њима
двојицом, у оваквим тренуцима и
ситуацијама не полемише. Конобар
прилази Каврановом столу, враћа
шампањац, овај нешто шапуће
Менигеу, устају и прилазе Тамнавчевом и Живојиновом столу. Музике туче Марширала, марширала...)
ЖИВОЈИН: (Збланут.) То је он,
бре... То је, брале, он...
ТАМНАВАЦ: Ко он, брале?

(Живојин грозничава претреса
џепове, тражи по новчанику...)
ЖИВОЈИН: Са слике, Бата Душине.
(Напокон нађе фотографију у
горњем џепу униформе, пружа је
Тамнавцу.)
ТАМНАВАЦ: Сваки пут кад видим ову слику мени се убија и плаче.
Погле. Он, ко да је био у лову, маму
му јебем носату, ко да се хвали ловином. Ко на сафарију.
(Кавран и Мениге приђу до
њиховог стола, Тамнавац гледа у
Менигеа, фотографија му испадне
из руке. Отворених уста блене у носатог Менигеа.)
АЛОЈЗ: Какав је то начин, господо. Пуковнику Каврану нитко не отима музику у кавани. Нитко.
МЕНИГЕ: Господо, значи, наше
пиће није довољно добро за вас.
(Живојин буљи у носоњу.)
ЖИВОЈИН: Па то си ти, мајку ти
јебем крваву!
(Гура фотографију Менигеу под
нос. Овај гледа, покушава да оде,
Живојин га ухвати за рукав. Прилази Петрас.)
ЖИВОЈИН: Ти си!
МЕНИГЕ: То нисам ја.
ПЕТРАС: Поручник вели да није.
ТАМНАВАЦ: Погледај мало
боље, брале...
АЛОЈЗ: Одговорно тврдим да
фотографија оваквог квалитета не
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може бит доказ ни на једном суду.
Правом суду.
(Алојз цепа фотографију, баци је
на под. Мениге се насмеје.)
МЕНИГЕ: Учинило вам се, господо...
ЖИВОЈИН: Ни живог мачета
нисте оставили...
ТАМНАВАЦ: Јел в еша ла
купујете код Немаца, или их сами
правите, багро крвава.
МЕНИГЕ: Нисам ја пуцао у престолонаследника и трудницу, него
ви. Ви!
ДРОБНИК: Господо официри,
молим вас...
ПЕТРАС: Бизант је Бизант. Само
варвари, лопурде и убојице...
(Живојин потпуно ван себе.
Потпуно је сигуран да је Мениге човек са слике.)
ЖИВОЈИН: Па ти си, мајку
ти јебем, поред мртве деце пијеш
шампањац, маму ти носату јебем...
(Тамнавцу.) Он је!
(Сад се већ цела кафана скупила
око посвађаних официра.)
ДРОБНИК: Господо, молим вас...
ЖИВОЈИН: Децу је вешао и жене а онда се, битанга, сликала поред
њих, како пије вино. Прасе су пекли
на згаришту.
МЕНИГЕ: Ви сте лажац.
ЖИВОЈИН: Ко је лажов, маму ти
јебем носату.
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ТАМНАВАЦ: Канда смо вас
мало пеглали, сад ћеш вашарити,
носоња...
(Скаче преко стола. Почиње жестока туча, као у добром вестерну.)
ДРОБНИК: (Очајан.) Господо...
Господе!
(Музика још свира оду Краљу Петру. Жене циче, сви се туку. Дебели басиста окрене бас према зиду,
штитећи га својим телом. Алојз се
рве са Живојином.)
АЛОЈЗ: А то што смо вас убијали,
мало смо, колико сте заслужили, лопине прљаве.
ПЕТРАС: Ма опет ћемо, господине сатниче. Поново.
(Велико, кристално огледало
распе се у парампарчад, неко пуца у
плафон. Једном. Па поново. Кавран
вади сабљу, замахује на Живојина,
Тамнавац скаче, обара га, Живојин
одгурне Тамнавца...)
ЖИВОЈИН: Мени га дај... Мени...
(Несрећни миротворац Дробник, покушава да раздвоји Каврана
и Рајића, док не добије по зубима.
Одустане на крају. Петрас напада Живојина са леђа, конобар Влада смири га сифоном соде у главу.)
КОНОБАР ВЛАДА: Није лепо
двојица на једног. И још са леђа.
Није лепо.
(Једна од оних туча након којих
у кафани не остане цео ни један
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сланик. Музика и даље свира, Дошо
Шваба све до Раље, а од Раље, не мож
даље. Живојин на Каврану, удара га,
овај се некако измигољи.)
ЖИВОЈИН: Балего.
(Кавран вади рукавицу заденуту
за појас. Жестока шамарчина свилом по Рајићевом образу.)
АЛОЈЗ: Изазивам вас на двобој,
мајоре!
(У кафану улеће војна полиција.
Рески збук пиштаљке прекида тучу.)

55.
(Живојинова кућа. Јулија у кревету. Спава. Дуња, уснула, крај ње.
Две плаве главе, на везеном, Катичином јастуку, са монограмом. КЧ.
Катица Чарапић. Живојин наднесен
над њима, будан, дуго гледа Јулијино
лице. Она, полако, отвори очи. Гледа га, сањиво. Ћуте.)
ЖИВОЈИН: Знаш ли ти...
ЈУЛИЈА: Знам. А знаш ли ти...
(Живојин потврдно клима главом. Ћуте.)
ЈУЛИЈА: Знаш ли ти да ја више
немам ама баш ништа. Ни домовину, ни поштовање, ни... Само тебе. У целом универзуму, само тебе.
Немој да би се усудио да ме оставиш, Живојине Рајићу.
(Ћуте поново.)
ЈУЛИЈА: Трудна сам, Живојине.

56.
(Ноћ. Сакривен иза платана, пуковник Алојз Кавран, гледа у прозоре Рајића куће. Зимска месечина,
плава и ледена, покаже сузу на лицу. Може ли судија Смрт да плаче
због љубави. Изгледа може.)

57.
(Ледено праскозорје у
топчидерској шуми. Мраз лепи
ноздрве, пара излази из уста. На
једној страни мале заравни, Кавран, Петрас и Мениге, недалеко од
њих Живојин, Тамнавац и Бата Душа. У цивилу, Милан Ракић, прилази обојици.)
МИЛАН РАКИЋ: Господо, ја вас
заиста молим, интелектуалци сте,
зрели људи, оканите се ових романтичарских идиотизама, молим вас.
(Тамнавац отвара дрвену кутију
са два пиштоља. Живојин и Алојз
бирају оружје.)
АЛОЈЗ: Госпон Ракић, овдје сте
позвани да свједочите а не да држите лекције из човјекољубља...
МИЛАН РАКИЋ: У реду господо, молим...
(Кавран приђе Живојину. Обраћа
се Ракићу.)
АЛОЈЗ: Обојицу вас молим да,
уколико погинем, мојим секундантима буде омогућено да безбједно
напусте и Београд и Краљевину.
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МИЛАН РАКИЋ: Подразумева се.

МИЛАН РАКИЋ: Оћу куме, не
брини.

АЛОЈЗ: И да ми се јемчи чашћу,
да ће то, уколико преживим, бити
омогућено и мени.

(Кавран и Рајић окренути
леђима један другом. Ракић почиње
да броји, дуелисти се удаљавају
један од другог. Кад одброји до пет,
Ракић гласно викне.)

МИЛАН РАКИЋ: И то се подразумева.
(Кавран се окрене Рајићу.)
АЛОЈЗ: Ако ја данас погинем,
надам се да ће ваша брига о мојој
жени бит доживотна. Да неће завршит на улици... Јулија, мислим. Да
ју нећете... И реците јој...
(Живојин га прекине.)
ЖИВОЈИН: Ма дај, човече...
БАТА ДУША: Главама се сиграте, људи...
МИЛАН РАКИЋ: Уразумите се,
господо.
АЛОЈЗ: Можда вас ово инспирира, госпон Ракић, да напишете пјесму. Као Љермонтов “Смрт
пјесника”. Нека буде добра, бар као
“На Газиместану”. Господин Рајић
је све своје стихове написао. Чудо је да Беч толико мрзи нетко тко
му поред образовања дугује, ако не
љубав, онда бар захвалност.
ЖИВОЈИН: Не мрзим ја Беч,
мрзим провинцијалну олош који
Беч шаље да убија по Србији.
РАКИЋ
У реду господо, изволите...
ЖИВОЈИН: (Шапатом.) Милане, ако ја данас, случајно, пази ми
на децу... Мало.
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МИЛАН РАКИЋ: Моменат, господо.
(Они стану. Ракић приђе Каврану.)
МИЛАН РАКИЋ: Пуцајте у ваздух, господине пуковниче, молим
вас. Рајић ће пуцати у вис, ја вам
то јемчим, неће ме одбити, кумови
смо. Молим вас, господине Кавран,
у зрак, имам ли вашу реч.
(Кавран ћути.)
МИЛАН РАКИЋ: Схватићу ово
ћутање као пристајање, господине пуковниче. Као ваш пристанак.
У реду? У ваздух, тако спашавате и
животе и част, обојица. Ово схватам, као пристанак, господине.
(Кавран ћути.)
МИЛАН РАКИЋ: Као пристанак.
(Приђе Живојину.)
МИЛАН РАКИЋ: У ваздух, куме, молим те. Не треба ти говно на
души. У ваздух, куме, молим те. И
он ће.
(Врати се на средину, настави са
одбројавањем.)
МИЛАН РАКИЋ: Шест, седам,
осам, девет, десет...
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(Снег шкрипи под ногама. Гракћу
вране. Кавран и Рајић се гледају у
очи. Дуго. Пара из носа, обојици,
као пастувима. Може ли се човек ознојити на минус десет. О да.
Грашке зноја. Тајац. Па опет врана.
Подижу пиштоље, полако, дигну
их у висини рамена, у вис. Обојица.
Живојин опали у небо. Прасак подере праскозорје, вране се подигну у
ваздух, зацрне небо. Кавран гледа у
Рајића, полако спушта пиштољ до
висине Живојиновог чела. Живојин
упитно погледа у Ракића, па брзо
врати поглед на Каврана. У очи.
Кавран пуца. Међу очи. Тачно
између Рајићевих обрва. Живојин
пада, танак млаз крви боји снег у
црвено...)
МИЛАН РАКИЋ: Али...
(Тамнавац притрчава.)

58.
(Кабинет војводе Бојовића. Тамнавац у ставу мирно. Војвода гледа
кроз прозор. Ћути.)
ВОЈВОДА: (Ледено и мирно.)
Иди, раздужи се. Од овог момента више ниси краљев официр...
На робију нећу да те шаљем, због
тих рана и медаља на теби... И због
покојних Живана и Емилије... Срам
те било... Марш напоље.
ТАМНАВАЦ: Разумем, господине војводо.
ВОЈВОДА: Напоље.
(Тамнавац поздрави, крене ка
вратима, погледа преко рамена.
Војвода и даље леђима окренут, зури кроз прозор. Не окрене се, чак ни
кад Тамнавац затвори врата за собом.)

МИЛАН РАКИЋ: Али...
АЛОЈЗ: Од мене господине
Ракић, нисте чули ни ријеч. Нити
једну једину ријеч.
МИЛАН РАКИЋ: Доктора, брзо!
ТАМНАВАЦ: Попа, Милане.
(Прекрсти се.) Био је мртав, пре него што је лицем додирнуо снег.
(Бата Душа скине шајкачу.)
БАТА ДУША: Јаој, куку...
(Стави главу у капу, сакрије лице. Ускомешано јако врана крије зору.)

59.
(Ноћ на обали Саве. Мала
чикља, вешто веслана, изрони из
магле и пристане уз каљаву обалу. Сакривени испод врбе, Мениге,
Петрас и Кавран у цивилним оделима и Леон Дробник у униформи.
Недалеко од њих, Ракић и Тамнавац. Мијат такође у цивилном оделу. Чамџија баци ланац, Тамнавац
га спретно ухвати. У мали чун се
журно укрцавају Кавран, Мениге и
Петрас.)
МИЛАН РАКИЋ: По договору,
господо, ауто вас чека, чим се ис259
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крцате. У селу Таванкут, јавите се
локалном жупнику, он ће вас пребацити у Мађарску.
(Дробник и даље стоји на обали.)
АЛОЈЗ: Хајде, Леоне...
ДРОБНИК: Ја остајем.
ПЕТРАС: Не шегачи се, ускачи...
МЕНИГЕ: Улази.
ДРОБНИК: Остајем.
АЛОЈЗ: Глупости.
ДРОБНИК: Ово је друга заклетва коју сам дао. И последња.
АЛОЈЗ: Јеси ли сигуран, капетане...
ДРОБНИК: Сасвим, пуковниче...
АЛОЈЗ: Онда је решено. Идемо.
МИЛАН РАКИЋ: Још само пар
речи, пуковниче. Ви сте једна архибитанга. Свиња. Гњида. Вуцибатина...
(Кавран га прекине.)

ТАМНАВАЦ: Спусти пушку,
Поповићу.
БАТА ДУША: Укрстио сам га, госин капетане, уста га јебем швапска.
ТАМНАВАЦ: Спуштај пушку,
кад кажем.
(Чамац полако нестаје у магли. Бата Душа и даље нишани, не
одустаје.)
БАТА ДУША: Зашто, бре?
ТАМНАВАЦ: Зато, Поповићу,
што је дата официрска реч. Пусти
их, пизда им материна говнарска,
да их наше очи више никад не виде.
(Бата Душа полако спушта
пушку.)
БАТА ДУША: Ће се гледамо, госин капетане још... Ће се гледамо.
Брже него што ти мислиш.
МИЛАН РАКИЋ: Бојим се ја,
Поповићу из Попучке, да си ти љуто
у праву.

АЛОЈЗ: Госпон Ракић, па ја
уопће не сумњам у вокабулар једног
српског пјесника... Уопће. Наставите, слободно.

(Бата Душа пљуне на залеђену
земљу. Чикља нестаје у савској измаглици.)

МИЛАН РАКИЋ: Може ли тебе,
гусенице губава, ишта да увреди?
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АЛОЈЗ: Из српских уста, више
не. Збогом.
(Чамац се удаљава, Кавран се
осмехне и махне. Тамнавац пали
цигарету, гледа за њима. Жбун се
размиче, из жбуна провири пушчана цев. Па Бата Душа.)
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(Породична гробница Рајићевих.
Јулија и троје деце, огледају се у опленачком мермеру. У камену је, сада
већ уклесано, Љубинка Рајић, рођена
Пивнички, 1888-1917. Љубинка се
осмехује са фотографије у порцелану. Катица, нешто строжија,
гледа са своје фотографије. Катица Рајић, девојачко Чарапић,

УЧИТЕЉИЦА

1859-1918. Између ових двеју
фотографија, дрвени крст, на коме пише Живојин Рајић, 1883-1919.
Шамара гробљанска кошава. Хладно као на гробљу. Јулија грли децу,
покушавајући, колико-толико да их
заклони од ветрине. Лелујају пешеви капута. Провејава. Споредном

алејом, у самом рубу гробља, промиче сиротињска сахрана. Далеки лелек једва да допире до Рајића
гробова. Звоне звона на гробљанској
цркви. На липама и чемпресима
јата врана. Гракћу. Гракће врана на
Светог Јована. Јулија и деца пркосе ветру.)

крај
Београд, Сурдук, Пристан.
Од децембра до септембра, 2014. и петнаесте.
П.С. Тако ја пишем!
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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;
• Рукопис треба да садржи резиме (100 до 250 ријечи) у којем аутор истиче суштину основних
идеја и ставова о питањима која
се разматрају о чланку, кључне
ријечи на српском (до 10 ријечи),
апстракт и кључне ријечи на енглеском језику, кратак увод у
постављени проблем, разраду
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•

•

•

•

(главни дио), закључак и списак
коришћене литературе;
Чланак треба да посједује језичко
и стилско јединство, да буде логички систематизован, са јасним
исказима и аргументима, уз коректну употребу научне и стручне терминологије и без података
усмјерених на компромитацију
(рушење дигнитета) личности и
службеног (повјерљивог карактера);
Дужи текст подразумијева
одговарајуће поднаслове, као и
коришћење курзива, или подвучених ријечи и реченица;
Обим чланка не би требало да буде краћи од једног ауторског табака (30.000 карактера, укључујући
и размак између ријечи и фусноте), нити дужи од два ауторска
табака;
Рукопис се доставља редакцији
часописа у два примјерка, на формату А4, или у електронској форми, писан у Wordu (ћириличним
или латиничним „Times New
Roman“ фонтом, са повећаним
проредом (18 pt) и размаком
између параграфа (6 pt before, и
6 pt after), при чему први ред параграфа треба да буде увучен 0,5
инча или 1,25 цм. Величину слова
треба подесити на 12, а све маргине (горе, доље, лијево и десно)
треба да буду по један инч (око
2,5 цм);
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• Прилоге рукопису (шеме, скице,
графиконе) потребно је нацртати
у неком од компјутерских програма, или, изузетно, тушем на пасусу.
Све податке који нису неопходни у
цртежу, или га оптерећују, потребно је ставити у легенду. Словне и
бројчане ознаке на истом цртежу
морају бити исте величине, а физичке величине треба изражавати у
мјерним јединицама међународног
система означавања (SI);
• Страна имена је потребно фонетски транскрибовати у складу
са правилима правописа српског
језика, при чему се приликом
њиховог првог јављања у тексту,
у загради наводи њихов изворни
облик;
• Документациона подлога (цитати, напомене, библиографија)
треба да садрже основне податке
довољне за упућивање читалаца
на коришћене изворе. Ауторима
препоручујемо Харвард стил, или
Чикаго, али прихватамо и друге
коректно коришћене системе.
• Библиографска јединица у фусноти (без обзира на коришћени
реферативни систем) треба да
садржи: презиме и име (или прво
слово имена) аутора, назив дјела,
назив издавача, мјесто и годину
публиковања и, по потреби, страницу;
• Уз рукопис, аутор је у обавези да
пошаље своје податке: име и презиме, звање, тачну адресу, елек-

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

тронску адресу, контакт телефон,
институцију и функцију коју у
њој обавља;

• Рукописи се достављају на једну
од наведених адреса:

Народно позориште РС
Краља Петра I Карађорђевића 78
78000 Бања ЛУКА: Република Српска
Босна и Херцеговина,
или
Академија умјетности Бања ЛУКА: Булевар војводе Петра Бојовића
1а
78000 Бања ЛУКА: Република Српска
Босна и Херцеговина,
са назнаком „За уредништво часописа“.
Контакт телефон је
+38765/722-466;
Сви текстови достављени
редакцији подлијежу затвореној
рецензији коју врше два компетентна рецензента за одређену научну
област.
Часопис је регистрован на
прелиминарној ранг-листи националних часописа Министарства
за науку и технологију Републике
Српске.
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