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Циркус у сигналима или Продужена рука Артоовог позоришног двојника 

Када су творци савременог Кинеског националног циркуса одлучили да се 
16. маја 2009. године, у београдској Арени, европској публици обрате 
спектаклом названим Конфучије, да своју представу инспиришу мислима 
великог филозофа чије су поруке и идеје приказиване на видео-биму између 
циркуских тачака, онда је то, у ствари, значило прокламацију једног новог 
Манифеста науке о естради, један нов и подстицајан сигнал упућен свету. Тај 
сигнал нас је, с једне стране, подсетио на позоришни манифест Антонена 
Артоа Позориште и његов двојник, из 1938. а са друге стране на Манифест 

песничке науке из 1968. године, на онај манифест сигналиста и сигнализма којим је 
прокламована неопходност здружења језика наука и језика поезије, зарад превазилажења 
истрошених језика и националних поезија. У овом случају, међутим, ради се о критици самог 
појма и језика циркуса, о истрошеним моделима и стереотипима тог феномена, о томе да на 
циркус, у ствари, не треба гледати као на испразну пучку забаву намењену искључиво 
спектакуларној опсени чула, него и, пре свега, као на аутентичан филозофски артефакт и 
догађање света у коме се, да парафразирамо теоретичаре сигнализма, циркуска нумера 
изједначује са Космосом, циркус са светом, а креирање циркусотворења са космогонијом. 

У само два сата модерног плеса допуњеног акробатским елементима дочарана је, на пример, 
према сведочењу листа “Политика”, кинеска бајка, представљена дисциплна тела и вежбе 
захваљујући којој се гледаоцима чинило да се извођачи, попут астронаута, крећу у 
бестежинском стању. Доживели смо, као некада и у сусрету са вештинама циркуских 
уметника из Кореје, пркошење законима природе, елегантну и до перфекције увежбану 
акробацију, али и кинеску магију, маску, лепезу и лакоћу с којом су младе артисткиње, на 
пример, вртеле конопац палцем на нози истовремено дубећи главом на шакама својих 
мушких партнера! 

Свему томе, одмах да кажемо, претходила је у много чему и европска традиција циркуса. 
Постоји легенда по којој су стари Германи имали само једну игру – забоду мач дршком у 
земљу, па онда прескачу преко сечива! Ти забављачи на немачком језику се зову Шпилмани, 
код Руса су то Скомороси, у античко доба грчки назив за глумца је био Хипократ, на римском 
језику забављач је био означен као Јокуратор и управо је тај назив касније у Француској 
послужио као основ да се конструише нова реч, реч којом се на најпрецизнији начин 
дефинише суштина циркуске уметности– Жонглер! 

Но, повезаност вештине која је била неопходна у циркусу са вештином без које се није могло 
ни у позоришту може нарочито да се види на примеру кинеског театра где и деца са 4 године 
старости откривају тајне глуме, вежбају као акробате, певачи и играчи, да би већ у 18–19 или 
20-ој години почињали своју каријеру уметника естраде. 

Па и данас на различитим тачкама земљине кугле можемо да уочимо многе идентичности 
између варијетеа и циркуса где су често, као и у доба неме филмске комедије, у време Мак 
Сенета, Чарли Чаплина или Бастера Китона, ангажовани исти људи. 

У Београду смо, осим тога, почетком месеца априла ове године, у оквиру Међународног 
фестивала дугометражног документарног филма видели прошлогодишњег добитника Оскара 
– остварење истакнутог енглеског документаристе Џејмса Марша, Човек на жици, причу о 
француском играчу на жици, Филипу Петију, који је, сазнавши још 1968. године из новина да 
се у Њујорку планира градња Светског трговачког центра, одлучио да хода по жици разапетој 
између торњева тог Центра. Тада он, чекајући завршетак градње и пробе ради, уз помоћ 



друга из детињства, изводи свој ход по жици у Паризу, између торњева цркве Нотр Дам, да би 
то исто касније поновио у Сиднеју жонглирајући на жици разапетој изнад моста у главној 
луци. Видели смо, заиста, и тај невероватан призор – човека на жици разапетој на 
вратоломној висини између торњева Трговачког центра у Њујорку, човека коме је пошло за 
руком да, коначано, целим својим бићем испуни празан простор настао између тада највиших 
цивилизацијских здања. 

Све то, наравно, подсетило нас је и на подухвате славног Худинија, као и на подухвате других 
велемајстора естрадне сцене, подсетило нас је на приче о људима чије необично занимање 
носи нарочит призвук, око чијих се судбина плете неки посебан ореол славе, чија тела и чија 
дела вечно остају да лебде у ваздуху и да титрају у сећањима и онда када је изговорена реч 
којом бисмо све то да некако назовемо и означимо, давно угасла, скаменила се, постала 
неподесена, неупотребљива и заувек била предата забораву. 

Но, да бисмо заиста могли да докучимо право значење те речи потребно је, судећи по 
сигналима које нам упућује Кинески национални циркус, поново кренути у школу коју је још 
у 6. веку пре наше ере основао Конг Ци (или Конг Фуци) – Конг Цију су језуитски мисионари 
дали латинизовано име Конфучије. 

Потребно је, дакле, како је учио Конфучије – “Пробудити се поезијом, одржавати се 
обредима, усавршавати се музиком!” Потребно је бити добар човек, а добар човек, каже овај 
филозоф, није никад сам. Добар човек, говорио је Конфучије, не захтева све таленте и све 
врлине код једне једине особе ! 

Баш као што од давнина потврђују монаси у православним српским манастирима – Сви ми у 
братству, кажу они, постајемо неко кроз другога! 

Само захваљујући садејству других могуће је да појединац и у циркусу блесне у свом 
космичком идентитету, да буде лансиран и да се у својој акробатској вештини, полажући на 
олтар вечности и сам живот, уздигне до неслућених људских и моралних висина. 

Зато је овде – на естради и у циркусу – могућ догађај који се битно разликује од сваког 
позоришног умећа. За разлику од позоришта које је засновано, не на суочавању глумца са 
стварном смртном опасношћу, него на симулираној борби актера који су носиоци идеја, који 
су мотивисани фабулом, оковани какактером, психологијом, заплетом, перипетијама, 
климаксом, антиклимаксом и, коначно, катарзом, дакле, на антропоцентричном принципу 
парспротото(део за целину), који се развијају на идеативној – апстрактној основи и где 
изговорена реч, налазећи се једна према другој у екстензивном односу, оштрицом окренута, 
дакле, према другим речима ( као што је један лик у драми мачем окренут према другим 
ликовима и једна сцена у театру својим унутарњим драмским набојем окренута према другим 
сценама, а један чин према другим чиновима) производи све шири смисао – естрадна или 
циркуска уметност је заснована на супротном, космоцентричном принципу 
тотумпропарте(целина за део), на феномену суочавања естрадног протагонисте са стварном 
смртном опасношћу или са оном границом која дели могуће од немогућег, баналност 
свакодневнице од чуда безвремености, услед чега једна естрадна нумера и није екстензивно 
окренута према другим естрадним нумерама да би градила неки све шири смисао, где човек 
није окренут према другом човеку, него је интензивно окренут према себи самом, према 
природним феноменима у којима се огледа и потврђује, према трагању за властитом 
суштином, према свом побуђеном и пробуђеном језгру у коме артиста, дресер, хипнотизер, 
еквилибриста или жонглер, свеједно, уз садејство својих помагача и целе публике, 
непрекидно померајући границе људских могућности, попут шамана, балансирајући између 
сила живота и сила смрти, између духа и тела, таквим својим чином оваплоћује и 
оживотворује, у ствари, једну давно изречену Конфучијеву мисао, мисао коју представници 
Кинеског националног циркуса данас мудро актуализују, великим словима исписују на видео-
биму и из циркуске шатре сигнализирају свим великим, подељеним и међусобно 
конфронтираним силама савременог света, мисао која гласи: “Само баланс сила води ка 



складу!” 

Постоји, међутим, тренутак када се и цео један развијени концепт класичног театра може и 
мора, под диктатом одређених историјских околности и нужности, да преобрази и да сведе на 
само једну естрадну нумеру, када се у публици због интензивног преживљавања тих 
актуелних околности, јавља потреба, не да иде у позориште и да тамо, одвојена од 
стварности, међу кулисама и са дистанце, на цео позоришни комад гледа из његове 
апстрактне перспективе, кроз значења и метафору, него да своју стварност заиста узме у своје 
руке, да своје основно осећање живих учесника и стваралаца историје изрази непосредно, 
кроз само једну метафору, кроз само једно суштинско догађање и то оно које и од врсног 
театарског уметника захтева да се трансформише да се, пролазећи кроз личну психолошку, 
биолошку и идеолошку катарзу, идентификује са публиком, да буде хицетнунц, овде и сада, 
да постане део целине, да буде преобраћен у естрадног уметника. Естрадна нумера је као и 
хаику-поезија за коју Андреј Тарковски каже да је “Космос који нема ни краја ни почетка, ни 
врха ни дна. Као свет. У три реченице изрећи поетску суштину света, његов смисао. За 
најкраће могуће време рећи што више. Суштину. У најмање могућег простора изрећи бескрај 
света... У томе, закључује Тарковски, и јесте суштина сваког истинског уметничког дела.” 
Тако нешто смо, на пример, могли да видимо у филму Липањска гибања редитеља Желимира 
Жилника из давне 1968. године када је пред узаврелом и морално побуњеном масом 
студената окупљених око свог “Црвеног универзитета” на Филозофском факултету у 
Београду, попевши се уместо на пиједастал какве реномиране позоришне сцене, на кров 
једног обичног комбија, глумац Стево Жигон интерпретирао текст који је иначе у драми 
Дантонова смрт Георга Бихнера изговарао у улози Робеспјера, текст којим се лик Робеспјера 
са презрењем обраћа онима “који су од Револуције направили занат!” Те речи биле су у 
окупљеној студентској публици дочекане бурним одобравањем јер су на прави начин, бритко 
и без околишења, објасниле и исказале смисао њихове побуне! Тој узаврелој публици, дакле, 
када је интензитет догађања у стварности достигао кулминацију, требало је плаховито, са 
крвљу у образима и са дубоким уверењем, као што је то могао да уради глумац Стево Жигон, 
требало је попети се, не на позоришну сцену, него на циркуски, на естрадни трапез и одатле 
се стрмоглавити право у простор и у време горуће садашњости, требало је пренети не целу 
Бихнерову драму, него само онај њен запаљиви и покретачки дух, само један њен, дакле, 
најважнији и најубојитији део – добацити само једну реч, само једну мисао, само један гест 
глумца, само један његов покрет руком, обратити се само једним изабраним тоном, тоном 
подигнутим до највише октаве, до оне праве, свеобухватне и у том часу свеприсутне 
вибрације! Потребно је било, другим речима, од целе једне комплексне позоришне роле 
начинити једноставну естрадну нумеру! Глумцу Стеви Жигону веровало се и пљескало, 
значи, не само зато што је био добар глумац него и зато што је храбро искорачио из театра на 
естраду, зато што је дошао на лице места, међу побуњене своје савременике, међу младиће и 
девојке, зато што је одустао од свог рутинског глумачког заната и зато што је своју публику 
потражио овде, међу младим револуционарима да би и сам био револуционар, да би и сам и 
заједно са свима добро избалансирао вештину глумца и улогу револуционара, енергију која 
силу естраде и силу позоришта превазилази, сједињује и води ка складу.


