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Кад је сезона у пуном замаху (2)

По неписаној традицији београдског позоришнога живота зимски месеци значе 
концентрацију премијера, односно представљају врх сезоне. То свакако 
проистиче из неприкосновеног ритма рада у сваком позоришном ансамблу: 
септембра и, још чешће, октобра месеца, почиње се са првим пробама нових 
пројеката чије реализације обично долазе до финализације, зависно од 
околности, децембра или јануара, тако да су три зимска месеца оби чно 
испуњена великим бројем премијера на програмима свих београдских театара. 

И у сезони 2004-05. било је тако, те ће стога и ова хроника бити нешто опширнија но обично. 
Такође, поприличан број гостовања позори шта из Србије допринео је богатству позоришне 
понуде, тако да се љубитељи позоришта не могу пожалити да им је ове сезоне било монотоно. 
Југословенско драмско позориште било је веома активно: од краја новембра 2004. до почетка 
фебруара извело је четири премијере, од којих једну на позорници свог новоотворенога Студија, 
намењеног млађим позоришним посленицима, који на тој трећој сцени овога театра треба да 
истражују и истовремено уче и да се усавршавају. На известан начин Студио Југословенског 
драмског позоришта одговара сцени “Пети спрат” Народног позоришта, само што су извођачки 
простор, као и само гледалиште боље решени. Међутим, дворана Позоришта на Теразијама још 
није примила гледаоце, иако се то крајем године очекивало. Из неразумљивих разлога Позориш 
те на Теразијама више не приређује представе на сцени “Вук Караџић”: своју активност свело је 
само на извођења на малој камерној сцени у Петој београдској гимназији, на којој се углавном 
изводе монодрамска и кабаретска наступања. Зато је у укупној београдској позоришној понуди, 
без обзира на сву њену обимност, евидентна празнина: изостао је комедијско -музички репертоар 
овога позоришта, који, као што је познато, има увек бројну привржену публику. 

Али, без обзира на бројност премијера, не би се могло рећи да је на врху протекле сезоне било и 
изузетних уметничких интерпретативних успеха. Истински великих догађаја готово да није ни 
било, али је зато било промашаја и, још више, не-домашаја! Другачије речено, особитих 
сензација није било, без обзира што смо видели више занимљивих представа. Повратак опсенара 
– Италијанска ноћ Едена фон Хорвата у режији Паола Мађелија 

У Београд је поново дошао стари опсенар Паоло Мађели и 27. новембра 2004. године поставио 
на сцену Југословенског драмског позоришта комад Италијанска ноћ Едена фон Хорвата, у 
преводу Бошка Милина. Није излишно подсетити да је Мађели веома заслужан за упознавање 
наше публике са театром Едена фон Хорвата: још 1976. године на позорници “Атељеа 212” 
режирао је његов комад Код лепог изгледа, а почетком осамдесетих година прошлога века у 
Југословенском драмском позоришту Дон Жуан се враћа из рата, да би, 1983, на сцени ”Атељеа 
212” поставио Приче из бечке шуме. Сада, после тридесетак година, одлучио се да у Београду 
постави Италијанску ноћ, дело чијим ће приказивањем, напоредо са драмама Приче из бечке 
шуме, Казимир и Каролина и Вера, љубав и нада, средином шездесетих година прошлога века у 
Немачкој, почети сценска ренесанса Едена фон Хорвата, будући да за нацистичке владе тамо 
није било могућно приказивати његове комаде. Определивши се да режира Италијанску ноћ 
Мађели је свакако имао у виду и извесну подударност драмске ситуације самог дела са стањем 
духа и општим приликама у Србији данас. Ако знамо да се радња Италијанске ноћи збива негде 
1929. године у Немачкој, дакле у време када се Вајмарска република, током процеса опорављања 



од пораза у Првом светском рату, у немоћи да разреши горуће социјалне проблеме, и не само то, 
него и питање немачких територија, нашла пред лицем фашизма, онда је јасно да то дело мора 
имати одређена сазвучја и са нашим (не)приликама, до којих долази такође због пораза у “ни 
рату, ни миру” деведесетих! Познат као сценски опсенар, Ма- ђели за ово извођење са Мораном 
Форетић адаптује текст у жељи да га донекле отргне од политичке конотације Вајмарске 
републике не би ли нагласио подсмех малограђанском моралу и немоћи тога слоја да се уздигне 
изнад ситних интереса властите егзистенције, а у исти мах и идеолошким предрасудама и 
дезоријентацији оних друштвених снага, које се залажу за социјалистич ке реформе. 
Прерађујући драму, Мађели и Форетићева превазилазе њену драматуршку некохерентност и 
обезбеђују сва три јединства – времена, места и акције, тако да се све збива у дворишту 
гостионице Јозефа Ленингера; такође, идеолошке обрачуне ме- ђу свечарима који приређују 
прославу италијанске ноћи потискују у други план, да би нагласили кабаретски програм и 
фриволна уживања окупљених социјалдемократа на које насрћу фашисти... У представи Мађели 
посебно наглаш ава и дефетизам како у схватању политичког програма, тако и у пона- шању 
окупљених. Он успева да прика- же немоћ сваког ко се ослања на циви- 22 Рашко В. Јовановић 
лизована средства у политичкој борби да се одбрани пред организованим тоталитаристима. 
Режија то постиже сјајно организованим мизансценом не само када се сучељавају Мартинова 
дру- жина и фашисти, него и када долази до неслагања међу свечарима током саме вечери. У том 
погледу режија експонира поједине ликове, нарочито већника Аметсбергера, Мартина, Карла и 
Непознату (у оригиналу Непознати друг из Магдебурга). Такође, пласман у представи два 
музичка састава – бенда Мартинове дружине и фашистичкога оркестра – изведен је на ефектан 
начин, мада су поједине њихове секвенце могле бити и краће, јер је представа местимице губила 
у темпу управо када је дефиловала поворка музичара-фашиста. Као и увек, Мађели је највећу 
пажњу посветио протагонистима. Богдан Диклић (Већник Аметсбергер) успео је да оваплоти све 
оно што “краси” правог (мало)грађанина: инсистирање на властитом ауторитету, који је 
углавном без покрића, доследност у властитој промоцији, али недоследност и кукавич лук када 
је потребно борити се за властите ставове што заправо представља беспринципијелност. 

Пажљиво одабраним глумачким средствима и доследно, Диклић је градио лик Аметсбергеров, 
не залазећи претерано у карикатуралне воде, али изазивајући каткад и смех. Успео је да на сцени 
оживотвори један карактеристичан нарцисоидни лик добро познат из политич ког живота, лик 
какав се и данас може срести и међу нашим полити- чарима. Када није посебно експониран, 
умео је мајсторски да одглуми одсутну присутност. Небојша Глоговац као Карл је израж авао 
фино одабраним средствима дистанциран став уметника-музичара према Мартину и осталима, 
али и унутраш њу борбу да остане веран политич ким ставовима за које се определио. Никола 
Ђуричко у улози Мартина сугестивно, мада можда сувише праволинијски, градио је и бранио 
неприкосновен став вође, који је у сваком тренутку одавао политичку доследност и 
непопустљивост. Јосиф Татић као крчмар Јозеф Ленингер живописно је донео карактеристич ну 
фигуру угоститеља. Горан Шу- шљик као Мајор имао је довољно војнич ке крутости у ставу и 
покрету, али и нијанси у изразу политичке заслепљености. Мирјана Карановић као Непозната 
била је подједнако убедљива у кабаретским призорима као и када је покушавала идеолошки да 
делује. Адела Аметсбергер Тамаре Вучковић била је довољно каприциозна, али и иронич на у 
односу према супругу. Соња Колачарић (Ана) и Радмила Томовић (Лени) суптилно су 
изражавале заводљиве прохтеве. И тумачи осталих улога – Борис Миливојевић (Бец), Никола 
Вујовић (Кранц), Марко Јањић (Черновиц), Радмила Радовановић (г-ђа Хинтербергер), Ана 
Стефановић и Маја Носовић (близнакиње Лиза и Ањес Лајмзајдер) били су на висини сценских 
задатака, који су им поверени. Исти је случај и са члановима Мартинове дружине, које су 
тумачили Јелена Мрђа, Иван Исаиловић и Веселин Илић. Сценографија Ханса Георга Шефера 
дала је једну суморно-сиву основу, на којој је изграђена раскошна кабаретско- ревијална 



позорница за изво- Кад је сезона у пуном замаху 23 ђење програма италијанске забаве. Костими 
Леа Кулаша имали су потребан колорит баш као и обележје времена. 

Музика Љупча Константинова одговарала је драмским сукобима, обезбедивш и асоцијације на 
стил тридесетих година прошлога века. Бенд Мартинове дружине (четири музичара) и седам 
инструменталиста фашистичкога оркестра ритмички прецизно су изводили музичке нумере. 
Упркос свему, као што смо већ и указали, представа је местимице патила од недостатка 
динамике и драмскога набоја, што је за последицу имало њено прекомерно трајање. Иако 
редитељ Паоло Мађели располаже саврш еним осећањем мере, вероватно због евидентне 
опчињености текстом, који је заслуживао замашнија скраћења, представа је покашто западала у 
монотонију, што је неизбежно допринело стварању утиска да предуго траје. Без обзира на то, 
поновни сусрет са Паолом Мађелијем подсетио нас је на његове бројне успехе у нашем позориш 
ту пре двадесетак година и навео нас на помисао да овај његов повратак не би требало да буде и 
тачка када се ради о сарадњи са београдским театрима. 

Било би добро да Мађели бар једном у сезони режира у Београду. Лулу Франка Ведекинда на 
сцени Југословенског драмског позоришта После Италијанске ноћи Едена фон Хорвата на 
Великој сцени Југословенског драмског позоришта приказан је, 21. марта 2005, још један 
немачки комад – Лулу (Демон земље / Пандорина кутија) Франка Ведекинда, у преводу Јелене 
Костић. Дело је режирао Горчин Стојановић, који се побринуо и за сценографију и звук, док је 
костимографија била поверена Лани Цвијановић. Ведекинд је ову драму написао 1893/94. године 
у жељи да истакне потребу постојања праве, уистину природне и слободне личности: у овом 
слу- чају то је Лулу, лик који се пркосно опире нормама важећег друштвенога морала. 
Истовремено она отелотворује оно “вечито женско”, вазда изазовно и загонетно, демонско и 
неухватљиво. Драму Лулу сачињава диптих чији је први део, Демон земље у суштини приказ 
успона младе и лепе Лулу, док други, Пандорина кутија, описује њену низлазну животну линију 
и смрт. 

У првом делу Лулу је доследна самој себи, односно непрестано настоји да сама влада властитим 
бићем. Не осврћући се на прописе грађанскога морала, Лулу, руковођена властитим животним 
импулсима, опире се и не прихвата животне солуције, које јој из једне пигмалионске позиције 
уприличује др Шен, који жели да се џентлменски дистанцира од своје штићенице. Како тачно 
уочава Јоаким Лукс, “Ведекинд у својој ’монструозној трагедији’, која без икакве милости меша 
мелодраму, гротеску, петпарачки роман, фарсу и кич, показује како су цинични и бедни 
механизми једног, не само еротски трулог друштва. Али Лулу није узрок томе – у својој 
неутољивој чежњи да до краја слободно ужива у љубави она само истискује гној, и Ведекинд 
није порнограф, за каквог је важио, већ само подсмешљиви дијагностичар фин де сиецле.” 
Редитељ Горчин Стојановић који се са очигледним афинитетом прихватио постављања 
Ведекиндове трагедије Лулу, желео је да смењивање низа од седам драмских чинова повеже и 
оживи шлагерима претежно насталим у првој половини XX века, који су наговештавали оно што 
ће се у наредним сценама дешавати. Шлагере је са изразитим смислом за естрадни стил певала 
Катарина Гојковић. 

Међутим, чини се како би било боље да је тих нумера било мање, будући да су знатно оптере- 
ћивале ионако дугу представу, која је често била у знаку успоренога темпа. Насловну улогу 
Стојановић је поверио Јелени Ђокић. Она је тумачила Лулу као загонетну фаталну жену, без 
тежњи да дубље проникне у њен карактер, који се манифестује необузданом тежњом за 
љубавним сензацијама. Скоро све се у њеној глуми сводило на спољни израз, лишен демонски 
изазовнога заводништва. Може се рећи да је најубедљивија била у оваплоћ ивању пркоснога 
става особито када би се супротстављала доктору Шену. Али, када се, на крају, нашла у водама 
проституције, такође, није увек имала и довољно еротизоване елементарности и наметљивости. 



Предраг Ејдус као Доктор Шен вешто је изражавао двојство емоција овог лика: жељу да по 
сваку цену “опере руке” и да се дистанцира од своје лепе штићенице не би ли сачувао властити 
углед, али и немогућност да угаси у себи љубавну наклоност према њој. Петар Банићевић 
тумачећи улогу Шиголха заиста је начинио целовиту глумачку студију. Са пажљиво изабраним 
средствима израза, како у гестовима и мимици, тако и свеукупним ставом, дикцијски савршено, 
изградио је један специфичан лик клошара великог срца, сналажљивог у свим ситуацијама, 
духовитог у опсервацији животних појава, чија лица и наличја, баш као и последице потпуно 
разуме и зато уме да се снађе у свакојаким ситуацијама. Брижљиво је изградио однос према 
Лулу, однос који се кретао од присног разумевања и наклоности до искреног саосећања. 

Ана Софреновић као ексцентрична, лезбијски настројена отмена грофица Гершвиц била је 
каткад сувише наметљива, што ипак није умањило атрактивност сваке њене појаве. Бојан 
Димитријевић у улогама Ешчернија и Касти-Пјанија покушавао је да диференцира та два 
специфична типа, у чему је делимично успео, док је Љубомир Бандовић као др Гол имао у 
изразу довољно одбојне осионе дистанцираности. Горан Даничић је дочаравао снагатора 
Родрига сувише акцентују- ћи ограниченост лика. Бранислав Трифуновић био је као Алва Шен 
ненаметљив, али увек довољно убедљив. У осталим улогама наступили су: Небојша 
Миловановић (Шварц), Милена Стошић (Кадиџа ди Санта Кроче), Љиљана Међеши (Бјанета 
Кацил), Радмила Радовановић (Магелона), Никола Вујовић (Хугенберг), Слободан Те- шић 
(Пунчу), Марко Баћовић (Хајлман), Ана Сакић (Хенријета), Иван Исаиловић (Фердинанд) и 
Слободан Павелкић (Боб). Редитељ је у последњој сцени преинач ио Ведекиндов текст: 
мушкарци који се појављују као клијенти сада већ проститутке Лулу су прерушене ли- чности из 
њеног пређашњег живота, тако да ће је убити не Yек Трбосек, већ прерушени др Шен! Такав 
поступак може се прихватити као једна сценска досетка, која, истини за вољу, нема драматуршко 
упориште. 

Костими Лане Цвијановић углавном су имали усаглашена стилска обележја. Нисмо сигурни да је 
прилично неодређ еним сценографским решењем Горчин Стојановић начинио услугу себи као 
редитељу. Недостајало је, упркос чињеници да Ведекинд није био присталица натуралистичког 
позоришта, више амбијенталних назнака. Да и не говоримо о произвољностима са савременим 
црним клупским фотељама, које се окређу у једној међу-сцени. То је, баш као и недоречена 
интерпретација насловне улоге, и учинило да се ова представа може означити само као 
делимичан успех. Драма Хадерсфилд Угљеше Шајтинца Дело Угљеше Шајтинца Хадерсфилд, 
приказано на Сцени “Бојан Ступица” Југословенског драмског позоришта 26. фебруара 1905. 
године, доноси суморну драмску пројекцију живота припадника једне генерације у 
провинцијском амбијенту. Прецизније речено, углавном се ради о тридесетогодиш њацима чији 
су животи изгубљени у неприликама које су испуниле последњу деценију прошлога века у 
Србији, мада ће се појавити и по један представник млађе и старије генерације. Заједнички 
именитељ њихових судбина је немогућност да остваре властите намере, тако да се било какве 
њихове амбиције распршују и нестају попут дима цигарете. Зато им се живот своди на 
вегетирање од данас до сутра, вегетирање које је лишено сваке перспективности. Управо због 
таквог ограничења радијуса моћи и воље главних јунака у овој драми свакако нема праве радње, 
односно у њој се ништа значајно не дешава. Ипак, њен драматуршки подтекст указује на 
животну промашеност свих приказаних ликова, почев од оца, ноторнога алкохоличара и његовог 
сина, Раше, разочараног у живот због неостварене младалачке љубави, преко Игора, који је 
отишао у Енглеску на рад, или Дулета који је љубимац старијих жена, све до младе 
средњошколке Милице, коју Раша, подучавајући је у анализи Хамлета, сексуално искоришћава... 
Наравно драматуршки подтекст није довољан да надокнади недостатак праве драмске радње и 
сукоба што би из ње проистицали. Зато је гледалац непрестано у прилици да ишчекује хоће ли се 
нешто догодити, али таква очекивања биће узалудна, јер између два јутра, колико читаво 



драмско збивање траје неће се богзнашта десити, сем што ће се фрапантно испољити испразност 
главних актера. Ако је кулминација комада сусрет двојице овдашњих тридесетогодишњака, Раше 
и Дулета, са Игором који се, сва је прилика, “средио” и некако “ситуирао” у Енглеској, сусрет 
који ће се завршити испијањем гајбе пива уз мање или више конвенционалне и баналне 
разговоре, онда је, исто тако, други паралелан ток у чијем, су средишту Милица као и психички 
трауматизовани Иван, са којим се он у завитлантском тону иживљава, такође слика и прилика 
испразности и безнадежне животне дезоријентације и бесциљности. Да би круг био потпун, 
свему томе наравно, треба додати и појаве пијанога оца, који ће у једном тренутку скинути врата 
од клозета, што ће омогућити режији да приказује главнога актера како седи на “трону”. Ни два 
драматурга представе, Милош Кречковић и Марија Стојановић нису могла да извођењу богзна 
колико помогну, јер потребно је бити чаробњак па овој драми удахнути прави садржај! Са 
великим поверењем у непостојећ е вредности текста режије текста прихватила се Алекс 
Чизхолм, која, рецимо отворено, није имала много посла. 

Успела је да са добро одабраном глумачком екипом, претежно користећ и први сценски план (да 
не ре- чемо просценијум), организује какав-такав мизансцен у сценографском амбијенту за који 
се да буде посве обичан побринула Марија Калабић. Костими Јелисавете Татић-Чутурило били 
су у знаку савременог начина одевања. Горан Шушљик (Раша), Војин Ћетковић (Дуле) и Дамјан 
Кецојевић (Игор) успешно су глумили своје вршњаке изгубљене у преплету властитих 
изгубљених судбина, које, додајмо и то, нису ништа необичне за ово наше време. Ако је 
Шушљик у улози Ивана имао довољно искрености па тако и убедљивости у тренутку када 
признаје промашеност због неостврене, онда је Ћетковић, као Дуле, прилично рутински 
представљао привидно задовољство због успеха код старијих жена, док је Кецојевић био 
неодређен у изразу баш какав је и лик који је тумачио. Тијана Младеновић, у улози Милице, 
имала је довољно младалачких импулса, али и фриволности у изразу. У улози вазда пијанога оца 
Јосиф Татић се одлично снашао. Истински глумачки задатак имао је Небојша Глоговац, који је 
трауматизованог Ивана играо непосредно и са пуно топлине и наивности. Са сјајном 
корелацијом сведених покрета и одли- чно изграђеним мимичким изразом, он је успевао да на 
сцени оваплоти и поступно ослобађање од психичких сметњи, које су се најчешће 
манифестовале застрашеношћу и изразом бојажљиве стидљивости. Ако због чега треба гледати 
ову представу свакако је то због сјајне глуме Небојше Глоговца! Проза Данила Киша на сцени – 
Ред вожње Андреаса Сама у Студију Југословенског драмског позоришта Југословенско драмско 
позориште отворило је нову сцену. Поред Велике и Сцене “Бојан Ступица”, 1. фебруара 2005, 
извођењем драматизације романа Башта, пепео Данила Киша у режији Ане Ђорђевић отворен је 
Студио Југословенског драмског позоришта. “Смисао отварања сцене Студио у Југословенском 
драмском позоришту почива на потреби да се, мимо главног репертоарског тока, али као његов 
саставни део, успостави лабораторијски полигон за покушај испитивања мањих и/или 
другачијих форми театарског умећа” – пише на почетку информације о новој сцени штампане у 
програму, која се закључује следећом, веома опрезном назнаком: “Не претендујући на ново, а са 
надом да је оно још увек могуће, Сцена Студио трећа је професионална сцена Југословенског 
драмског позоришта, окренута просторима жеље и потребе за постављањем тананих питања, 
чулно- интелектуалном ангажману, а пре свега – чистоти позоришне игре.”

За прву представу на Сцени Студио одабрана је драматизација познатога романа Башта, пепео, 
коју је под насловом Ред вожње Андреаса Сама приредила Хајдана Балетић, а коју је, 
режирајући, адаптовала Ана Ђорђевић. Наравно, можемо поставити питање – зашто делатност 
Сцене Студио ипак није почела извођењем неког новог домаћег драмског дела, или пак превода 
неке савремене драме чији писац није извођен код нас? Изгледа да се почело на сигурном терену, 
јер су одабрани текстови већ проверени и признати. Наиме, драматизатор је свој поступак 
засновао користећи читав Ки- шов породични циклус – Ране јаде, Пешчаник и Башту пепео, 



циклус који садржи причу о детињству и раној младости Андреаса Сама. Авантура је, дакле, 
само у покушају драматизације прозе и њене сценске презентације. Одмах треба рећи: Хајдана 
Балетић и Ана Ђорђевић успешно су решиле подухват сценског оживљавања прозе Данила 
Киша.

Наиме, поједини сегменти животне приче Андреаса Сама приказани су како-тако прегледно и 
повезано, са лирским акцентима. Само се по себи разуме да је све могло бити и друкчије, али, 
како нам се учинило, драматизација, односно представа обухватила је најзначајније драматичне 
тренутке младости самог Андреаса; међутим, учинило нам се да је на известан начин, како у 
драматизацији, тако и у сценском приказу, прилично запостављена и донекле потиснута у други 
план личност његовог оца, Едуарда. Ана Ђорђевић у својству редитеља настојала је да обезбеди 
јединствен ток сценске приче у минималистички сведеном и организованом сценографском 
оквиру Весне Поповић. То јој је и пошло за руком пре свега избором ви- ше кофера који су у 
исти мах и нека врста струњача, тако да, поред тог што јасно стварају назнаку могућности 
путовања, будући лаке и покретне, могу да се користе и у функцији намеш таја и свега што 
изискује сценска радња. Ослонивши се на премештање и коришћење на најразличитије начине 
тих кофера-струњача, уз минимално коришћење других елемената, на простору практично без 
декора. користила сценски простор типично камерне сцене Студија обезбедивши динамич ан ток 
читавог приказа. Глумци су ангажовано оживели ликове Кишове прозе. Дубравко Јовановић у 
улози Едуарда Сама остварио је дискретним карактерним сенчењем један упечатљив сценски 
профил. Његова глума, никад пренаглашена, била је у знаку лепо изнађеног баланса измеђ у 
онога што би се могло означити као озбиљан став у неподобном времену, уз присуство 
ироничних акцената, који откривају скоро трагично несналаж ење због крајње идеалистичког 
поимања животних чињеница. Јасмина Аврамовић као Марија прилично наглашено и 
схематизовано је разгранич ила свој став према супругу Едуарду на једној страни, и према деци, 
Андреасу и Ани, на другој страни. Глума Горана Јевтића (Андреас), Вање Ејдус (Ана) и Тамаре 
Крцуновић (Јулија Сабо) била је у знаку младалачке спонтаности, али и тежње да лирски изливи 
увек имају потребну чедност. Додајмо да су глумци који су тумачили две улоге – Дубравко 
Јовановић поред Едуарда Сама играо је и Дечака из клупе, Јасмина Аврамовић била је и Госпођа 
Риго, а Вања Ејдус глумила је другог Дечака из клупе, показали су у границама ефектне условне 
стилизације задовољавајући степен трансформације израза. Сценограф Весна Поповић била је и 
костимограф ове представе. Било би неправедно не констатовати како су њени костими 
ненаметљиво, али сигурно доприносили карактеризацији ликова и истовремено омогућили 
асоцијације на време збивања радње. Извођење представе Ред вожње Андреаса Сама, надамо се, 
наговештава лепе уметничке резултате на новој Сцени Студија Југословенског драмског 
позориш та. Непрестано присуство смрти или драма Скакавци Биљане Србљановић Најновије 
дело Биљане Србљановић, драму Скакавци, први пут је приказало, 26. априла 2005, 
Југословенско драмско позориште у режији Дејана Мијача. Драму Скакавци, коју је могућно 
жанровски одредити и као тужну комедију, Биљана Србљановић написала је по наруџбини 
позоришта на Цветном тргу. Сама ауторка изјавила је да ово дело није ништа друго до метафора 
стања у друштву код нас. 

Према њеној изјави, тема драме је постојање две генерације – младих, који се осећају старо, и 
старих, који су некако чудно витални. Објашњавајући наслов дела она је рекла да су скакавци 
танани инсекти, који могу да скоче тридесет пута више од своје величине, као и да су 
мирољубиви, мада, понекад, када се скупе у рој, могу за кратко време да направе велику штету. 
Ипак, није најјасније ко су скакавци у овој драми: да ли живахни старци, или пак сви одреда, или 
је пак реч о сећању једног од јунака драме како је растеривао скакавце, штитећи своју децу. Било 
како било, у овој драми о смрти се говори на овај или онај начин тако рећи у сваком призору, да 
би се умирање непосредно приказало у последњој. Драма Скакавци колажне је структуре и 



састављена је од низа мање или више повезаних сцена, које обухватају неколико људских 
судбина представника млађег, односно средњег нараштаја и скоро исто толико припадника 
старије генерације. У суштини драма приказује родитеље и децу, као и општу хипокризију, која 
је присутна када се појединац или више особа, сучељавају са старошћу па и смрћу. Према 
назнакама у текстовима-коментарима у програму знатан део драме чине опсеж не дидаскалије. 
То истичемо иако нисмо имали прилике – што је штета! – да драму и прочитамо, будући да није 
штампана. Југословенско драмско позориште могло је да се потруди и да дело публикује у својој 
поново покренутој библиотеци драмских текстова. Али, без обзира на то, свакако је у питању 
занимљив драмски текст, који ће сасвим сигурно навести гледаоце (а надамо се у скорој 
будућности и читаоце!) на размишљања не само о животу и смрти, него и, уопште, о односу 
према старијим лицима. 

Том проблематиком Биљана Србљановић бави се на оригиналан начин – приказујућ и личности 
чије се егзистенције, односно проживљени животи, мирне душе могу означити промашеним. И 
све те личности, без обзира живе ли у осами, или у тако званом породичном Кад је сезона у 
пуном замаху 29 кругу, отуђене су како од најближих, тако и од средине у којој проводе 
свакодневицу и, наравно, незадовољне собом и животом. Тога су тек делимично свесне, јер неће 
(или не могу!) да се истински суоче са животним феноменима од којих су старење и смрт 
неминовни. Биљани Србљановић пошло је за руком да изгради неколико карактеристичних 
ликова. Чини нам се да најпре ваља издвојити два – Надежду и Макса. Иако контрастни у 
основи, они се појављују у драми и изговарају низ тачних опсервација о животу у смрти. 
Надежда је у функцији неке врсте резонера и представља отелотворење здравога разума, 
односно особу што живот проматра без тамних наочара, једноставно, без икаквих склоности за 
било каква компликовања. Духовита је и уме да посматра околину, као и да на основу мимике, 
односно покрета усана људи које види око себе, а не може да их чује разговетно, разазна шта 
говоре; располаже несвакидашњом проницљивошћу и интуицијом. Није јасно само како није 
успела да на време дозна да јој је једина ближа особа, њена баба, умрла?! Но, без обзира на то, 
она је веома карактеристичан лик ове драме у којој ће, Макс, иначе популарни телевизијски 
спикер и водитељ, после првога можданога удара рећи и следеће: “Једноставно схватите да је 
живот ништа, само тлапња... Онда почнете другачије да размишљате. Онда се запитате, шта сам 
ја то заправо учинио за овај свет? Шта је то што ће остати иза мене?...” Пред лицем смрти 
нестало је Максове нарцисоидности, односно опчињености самим собом до које је дошло због 
снаге медија на којем је посленик. Од ликова средње генерације пажњу најпре привлачи 
незадовољник Милан Игњатовић, тридесетпетогодишњи инвалидски пензионер, који живи у 
сенци свога оца, академика Игњатовића, чији је лични шофер. Разапет између властите жеље да 
га отац прихвати и као сина и амбиција сопствене супруге, Даде, која, зарад будућности своје 
кћерке, десетогодишње Алегре и детета које, будући да је у другом стању, носи, жуди да се 
дочепа уштеђевине свога свекра, он се никако не сналази и зато се осећа неостварено и излишно. 
С друге стране, појављује се академик Игњатовић, за кога не знамо ни које је струке, нити било 
шта о томе како је постао члан Академије наука, сем да је био и полицијски доушник... Ту је и 
педесетогодишња докторка Жана, екс-супруга Максова, осамљена и незадовољна, непрестано у 
потрази за друштвом, али не и за присуством своје мајке, седамдесетосмогодишње госпође 
Петровић, такође осамљене, која, опет, чезне за друштвом своје кћери... Четрдесетједногодишњи 
Фреди Јовић жели, заједно са сестром Дадом, да, макар и привидно, изгради коректан однос 
према остарелом и дементном оцу, али се то, на крају, њихова брига сведе на савремени лапот, 
односно на нехумано остављање старца на одморишту крај ауто-пута! Старија генерација 
једноставно је, изузев донекле академика Игњатовића, представљена кратким поступком – све су 
то сами никоговићи и ништарије. Списатељица их, будући да су давно превалили седамдесету, у 
назнакама крај њихових имена у попису лица овако поближе представља: “Г-дин Јовић, 80, нико 



и ништа, Фредијев и Дадин отац” или “Г-дин Симић, 77, нико и ништа, никоме ништа.” Само је 
г-ђа Петровић означена као “Жанина мама”. 

Сви су они како-тако окарактерисани: духовни видокруг академика Игњатовића свео се на 
комбинације при истрајном и систематском испуњавању лото-листића, Симић жуди да га приме 
у Академију наука, а излапели Јовић живи од сећања када је своју децу, некад давно, на плажи, 
приликом летовања на мору, спасао скакаваца... Дакако, хтели то или не, све личности ове драме 
упућене су мање или више, једна на другу и, како видимо, та упућеност управљена је према 
погрешним адресама... Реч је о класичним неспоразумима између старијих и млађих, који се у 
драми Скакавци приказују у глобалној пројекцији мање или више непосредно у интимним, 
породич ним круговима, али и у једној групној сцени на заједничкој вечери. Та сцена 
представља неку врсту кулминације драме, која доноси ако не дефинитиван расплет, онда 
смешно-тужну пројекцију хипокризије која влада у њиховим односима. Колажна структура 
драме добила је управо овим призором повезаност, баш као што је и ефектно засвођена 
завршном сценом, када Макс умире препуштајући своју пријатељицу, Надежду, самој себи. У 
суштини ова драма се низом пројекција супротности између старих и младих и њиховог 
узајамног неразумевања издиже до шире метафоре, која своје исходиште има у данашњици наше 
средине. Скакавци Биљане Србљановић тематски се надовезују на њену драму Породичне 
приче, док се драматуршки ослањају на комад Америка, други део, с тим што су знатно 
кохерентнији у форми, која, не само захваљујући исцрпним дидаскалијама, има и нарацију, што 
позоришни посетиоци највише воле.

Треба рећи да примена опсежних дидаскалија, као и помно грађени ликови ове драме, без обзира 
да ли су у питању припадници старије, средње или млађе генерације, баш као и флуидне 
драмске ситуације омогућују нам асоцијације на симболистички театар Ива Војновића. Редитељ 
Дејан Мијач је са себи својственом проницљивом инвенцијом и спретношћу градио представу 
драме Скакавци деликатним комбиновањем њених смешних и тужних елемената. Смењивање 
неких петнаест и више сцена редитељ успешно решава перманентним коришћењем ротације у 
ефектном и функционалном модерном сценографском решењу Јураја Фабрија. Али, оно што је 
највећа вредност представе јесу минуциозно, до најситнијих појединости изграђене све сцене, 
дотеране мајсторским брушењем и прецизно цизелиране до најситнијих појединости. Сваки 
призор представља целину за себе која је пропраћена ефектним видео пројекцијама Бориса 
Миљковића и његовог тима у саставу: Милан Тврдишић (директор фотографије), Бранко Цитлик 
(компјутерска анимација) и Кристина Миљковић (фотографија). Такође, редитељу употреба 
ротације не обезбеђује само промене амбијента, него му и отвара могућност да симболичко 
прикаже општи животни ток и његову неумитну пролазност. На тај начин, Мијач универзализује 
драмски проблем, не лишавајући га ни једног тренутка наше конотације. При том не треба 
пренебрегнути одлична костимографска решења, која су знатно допринела спољним 
карактеризацијама сваког лика понаособ. 

Вођени Мијачевом сигурном редитељском руком, глумци су са очигледним приљежним 
ангажманом на сцени оживљавали ликове и ситуације најновије драме Биљане Србљановић. 
Исидора Минић као Надежда испољила је не само спонтаност израза, особито у репликама које 
имају двосмислено или иронично значење, него и када је требало да искаже властита осећања, 
која се, најчешће, нису стапала у јединствен акорд са Максимовим становиштима, без обзира 
што су била непосредна и духовита. Војислав Брајовић успешно је оваплоћивао нарцисоидност, 
као и загледаност у сопствену судбину; такође, умео је да врло убедљиво исказује и страх од 
смрти. Од глумаца који су тумачили улоге старијих најпре ваља истаћи Ренату Улмански, која је 
сјајно оствареном мимичком игром спољних нерава умела да изрази очајничко незадовољство 
мајке због неразумевања на које је наиш ла приликом ненајављенога сусрета са кћерком. Никола 



Симић у улози г. Симића, претендента на академика, дискретним средствима представио је 
бившег човека у коме угасле амбиције, нити пак љубавничке амбиције. 

Миодраг Радовановић је студиозно оживео фигуру уображенога академика, дискретно 
назначивши његово дошљачко порекло и то особито у сценама када се узбуђује зато што му син 
тражи новац са орочене штедње афекта. Тада би, у афекту, будући ослобођен углађених манира, 
његовим репликама доминирао косовскоресавски акцент. Такође, Радовановић је успевао и да 
ефектно изрази сву испразност ове личности искључиво заокупљене попуњавањем лото-тикета. 
Раде Марковић у улози г. Јовића одлично је, са погледом управљеним у некакву непознату 
даљину, глумио шлогираног старога човека, којем је одузета моћ говора; када је, најзад, 
проговорио био је то заиста са муком остварен израз. Из галерије млађих средњака издвојили 
бисмо најпре Милана у тумачењу Бориса Исаковића, који је умео да изрази како га опседа 
осећање властите сувишности и како је због тога несрећан и незадовољан. Александра Јанковић 
са финим карактерним сенчењем оживела је лик Даде, иначе чепљиве, ограничене и површне 
особе, опседнуте трудноћом, која себично настоји да ситуацију у којој се налази оптимално 
искористи. Њеног брата, Фредија, тумачио је Светозар Цветковић покушавајући да изгради 
извесну дистанцираност као последицу чуђења због свега што га у животу сналази. У томе је 
успео чак и када је морао да испољи извесну жестину у изразу, или када је своју бригу о 
сенилном оцу претворио у чин лапота. Јасмина Аврамовић у улози докторке Жане успевала је да 
изрази интимно незадовољство властитим животом. Најзад, а можда је требало њоме почети, 
млада Маша Дакић као Алегра приказала је веома убедљиво чудовишно стармало дете, које се на 
духовит начин меша у послове одраслих, да би у фуриозној сцени, када преврне кухињски сто, 
из њене глуме у једном замаху еманирали аутентични побуњенички протести. Не треба 
занемарити ни удео кореографа Милоша Пауновића, која је кулминирала у оригиналном решењу 
сцене у којој Максим умире. Дизајн сценскога звука креирао је Зоран Јерковић: треба рећи да је 
репродукција свих звучних секвенци била јасна, чак и када је пласирана најјач им тоновима. 
Иако драма Скакавци Биљане Србљановић, има пуно обележје наше, прецизније речено 
београдске средине, њено прво извођење, у режији Дејана Мијача, добило је карактер 
универзалног и опорог приказа опште пролазности у непрестаној смени живота и смрти и 
сигурни смо да ће представљати уметнички врхунац Југословенског драмског позоришта у овој 
сезони. 

Београдско драмско позориште у знаку савременог страног репертоара Београдско драмско 
позориште као да у време данашње, дакле средином прве деценије XXИ века, жели да обнови 
своју стару славу из педесетих и шездесетих година прошлога столећа, када је, представљајући 
тада савремен и за нас потпуно нови страни репертоар, углавном амерички, окупљало и 
одушевљавало нарочито млађу публику. У принципу се таквим репертоарским настојањима не 
може ништа замерити, осим што се могу препоручити чврсти критеријуми да се програмска 
заинтересованост за савремен страни репертоар не би претворила само у информисање. Бојимо 
се, судећи по изабраним и изведеним делима, али и по оствареним резултатима, да ће неке 
представе остати у нашим сећањима само као сувишна иформација. * * * У преводу Иване 
Димић и режији Жанка Томића премијерно је изведено на Новој сцени Београдског драмског 
позоришта дело Роне Мунро Гвоздени живот. Реч је о драми која припада таласу енглеског 
суровог реализма, који неумољиво открива многе горке истине о савремености лишене 
хуманистич ких обриса у међуљудским односима чак и када су у питању најближ е родбинске 
релације. Рона Мунро постиже успехе на британској позориш ној сцени и није непозната нашој 
публици, јер је на Новој сцени Београдског драмског позоришта већ изведена њена драма 
Одважне девојке. У драми Гвоздени живот Рона Мунро вешто преплиће само наизглед чудне 
људске судбине, обрађујући сусрет кћерке Џози и мајке Феј, осуђенице у затвору због убиства 
мужа, односно оца њене кћерке. Оне су, после низа година, заједно у тамничкој чекаоници, јер 



Џози жели да сазна истину, коју њена мајка никако не жели да јој саопш ти. Током неколико 
њихових ви- ђења круг ће се сужавати, истина се поступно наслућује, јер јер је списатељица 
вешто, али никада експлицитно наговештава. Као контраст, она приказује још две личности, 
двоје затворских чувара, који ће бити донекле сведоци, а донекле и коментатори животних 
збивања. Редитељ Жанко Томић настојао је да и подтекст драме, оно неизречено, али непрестано 
присутно, добије маха. У томе је тек делимично успевао. Тумач главне улоге, Неда Арнерић као 
Феј није могла да досегне потребну узбудљиву суздржаност која би ипак наговештавала како је 
морала изгледати тортура коју је преживљавала захваљујућ и своме супругу, кога је због тога 
убила. Дакако, то је тежак задатак и за много искусније глумице и без обзира што се Неда 
Арнерић истински трудила није увек била јасна у изразу, упркос томе што је имала неколико 
лепих еманација жестоке унутраш ње борбе. Милица Зарић као Yози успела је да доследност у 
настојању да од мајке сазна истину обоји искреним акцентима. Јелена Ћурувија Ђурић као 
чуварка је са финим нијансама градила свој однос према Феј, док је Срђан Дедић успео да 
тумачећи једну анонимну личност изнађе и један драгоцени слој ироније. 

Представа Гвоздени живот играна је у декору Марије Калабић, који је био, како нам се учинило, 
знатно улеп- шана пројекција затворског амбијента, без обзира што јереч о британској установи. 
Јасна Бадњаревић аутор је пригладних костимских решења. * * * После већ виђених неких 
комада савременог ирскога писца Мартина Мекдоне, његова најновија драма Јастуч ко изгледа 
нам као сурова бајка о савремености. Наиме, ово дело није ништа друго до симбиоза жестоких и 
експлозивних сукоба типичних за ирски драматуршки проседе и елемената испуњених 
бајковитим обртима. Невоља је, међутим, у томе што је ова Мекдонина драма, која доноси 
готово апокалиптич ку слику данашњице обеле- жене злехудим појавама, међу којима су све 
чешћа убиства деце што их упорно и монструозно врше манијаци, није ситуирана у Ирској или 
на Западу, већ се све догађа у некој неодређеној тоталитаристичкој земљи, биће негде на 
европском Истоку. Као да вести о убиствима и садистичким злостављањима деце од стране 
најразли- читијих манијака не пристижу управо са Запада! Редитељ Ања Суша прихватила је 
пишчеве замисли и режирала драму Јастучко у неодређеном амбијенту, мада је дозволила 
присуство неких појединости, како у самој сценографији, тако и у игри појединих глумаца, на 
основу којих можемо да асоцирамо како се радња може одигравати и код нас. Поклонивши 
знатну пажњу раду са глумцима, ипак није успела да оствари уједначен и целовит укупан израз, 
без обзира што је, изгледа, желела да оствари извесне карактеристичне различитости међу њима. 
Ања Суша није се много потрудила ни да довољно издвоји и посебно маркира нестварне сцене, 
иако је поприлично инсистирала на призорима у којима се појављује Мало зелено прасе. Иван 
Томић представљао је инспектора Тупољског тако да је изгледало као да “скида” ликове 
полицајаца из америчких филмова. 

Њему насупрот, други агент, Еријел, када приступи жестоком физичком малтретирању 
осумњиченога Катуријана, почиње да говори са нагласком који подсећа на неке ромске личности 
крај Каленићеве пијаце! Да ли је то требало да нас суочи са нашом средином? Вук Костић као 
писац Катуријан имао је адекватан однос према тексту и идеји дела. Било је у његовој игри 
искрених и убедљивих излива једне фрагилне и преосетљиве личности, која се претворила 
игром несрећних животних околности у монструма. У свему равноправног партнера Костић је 
имао у Драгану Петровићу, који је успешно наступио у улози ретардираног Михала, још једном 
нас уверивши у његове велике могућности прецизног карактерног глумачког сенчења. Душан 
Мурић наступио је као Мало зелено прасе. Питали смо се није ли било целисходније ту улогу 
решити на други начин – речимо некаквом механи- чком фигуром попут дечије играчке? 
Сценографија Дејана Пантелића у свим компонентама била је неодређена, осим што је могла 
наводити на помисао како се све то догађа негде код нас. Слично је и са костимима Маје 
Мирковић. Сурова прича о злу, каква је бесумње најновија драма Мартина Макдоне, у овако 



неуједначеној, несигурној и неодређеној редитељској интерпретацији, уверени смо, тешко ће 
наћи сазвучја са нашим гледалиштем, упркос појединим одличним глумачким креацијама. Ако је 
већ, како изгледа, Београдско драмско позориште пошто-пото желело да информише публику о 
најновијем Макдонином комаду можда би боље учинило да је приредило његово јавно читање!

* * * Комад Саре Кејн Разнесени код нас се приказује тачно десет година после светске 
премијере изведене јануара 1995 у позоришту Ројал Корт у Лондону. Проглашена већ за класика, 
ова енглеска драмска списатељица, која је 1999. године извршила самоубиство, оглаш ена је за 
значајну иноваторку, која је управо драмом Разнесени начинила прекретницу у новијој енглеској 
драматургији отвореним и смелим приказивањем најразличитијих животних бруталности – од 
сурових малтретирања и туча, до сексуалних насиља сваке врсте. У овом комаду, у првом чину, 
најпре имамо мање-више класичан реалистич ки приказ сексуалног искоришћавања младе 
ретардиране девојке Кејт од стране средовечног мушкарца Јана, у несигурним условима 
некаквог, вероватно грађанскога рата, тако да се овај, будући непрестано у страху и под 
опсесијом гоњења, не одваја од пиштоља чак и када наваљује на своју жртву у кревету. У 
следећем чину, суочени смо са сликом суровог ратног насиља: наједном упада непознати 
командос са оружјем у рукама, девојка је некуд нестала, а придошли бојовник силује мушкарца, 
исисава му око и потом га убија! Трећи део драме је нека врста завршнога крешенда у којем 
главни актери, Кејт и Јан, сахрањују бебу, да би је потом појели (!), и пред микрофоном затим 
опсервирали све што се догодило. Редитељ Ђурђа Тешић, како нам се учинило, најуспешније је 
решила први део представе, када се извођење креће линијом реалистичкога приказа. Дакако, 
морала је прибећи стилизацији приликом извођења наредних сцена. Неминовно, тај 
стилизаторски поступак проузроковао је стилску диспаратност представе и донекле ублажио 
ефекте шокова са којима списатељица рачуна. Без обзира на то, ова представа издиже се до 
сугестивног протеста против бесмислених ратних разарања, али протеста који није вербалан, већ 
стваран, јер указује на саму срж догађ аја и зато мења и наша, мање или више конвенционална, 
поимања савремених догађања. 

Троје глумаца својски су се заложили да представе ликове драме Разнесени Саре Кејн. Борис 
Комненић као Јан децентно је оживео лик сувереног, али и заплашеног мушкарца. Паулина 
Манов ванредно нијансовано је глумила ретардирану Кејт, а Данијел Сич у улози Војника био је 
непосредан и убедљив. Функционално сценографско решење дао је Игор Васиљев, а Јелисавета 
Татић-Чутурило израдила је нацрте за прикладне костиме. Психодрама на сцени – Делиријум 
тременс Горана Марковића у Београдском драмском позоришту Горан Марковић, очигледно, као 
драматичар воли да се бави глумцима и позориштем уопште. После успеха са драмама Турнеја и 
Говорна мана, Марковић се прихватио да прикаже глуму као болест, а болест као глуму, како је 
изјавио пре извођења свог новог дела Делиријум тременс. “Полазим од уверења да су глума и 
болест суштински испреплетане и да међу њима постоји духовна али и физичка веза, скоро нека 
врста јединства”, рекао је новинарима и отприлике исто написао у пропратној белешци 
објављеној у програму представе. Да би то доказао он је, руковођен поставкама Ота Ранка, 
покушао да то своје уверење докаже увођењем психодраме у позоришни комад о глумцу-
алкохоли- чару, кога због делиријум тременса доводе у болницу, у којој ће се потом испоставити 
да болује и од вируснога запаљења кичмене мождине. Поред редовне терапије у болници 
приступају и примени психодраме са оболелим глумцем и још три болесника. Међутим, 
психодрама кад је реч о глумцу има посебну димензију и, у овом случају, излечиће га од 
запаљења кичме, али не и од глуме! Не може се оспорити да Марковићев покушај није 
занимљив. Међутим, нисмо сигурни да је он у својству редитеља богзнакако помогао себи као 
писцу. Наиме, после прилично дугог увода, који је могао изостати или бар бити знатно краћи 
(првенствено мислимо на приказ пијанства глумца Дадија и због тога његове сукобе са женом) 
долазе дуги призори са психодрамом у болници, које је режија покушала да оживи и динамизује 



непрестаним мењањем положаја болничких кревета. Уверени смо да би извесна скраћења 
приказа примене психодраме у смислу концентрисања пажње на Дагијев случај и његово 
изналажење себе допринела супстанционалности укупног израза. Марковић је за извођење своје 
драме Делиријум тременс окупио сјајну глумачку екипу. Предраг Ејдус у улози славнога глумца 
Дагија је без тешкоћа глумио многе контрастне призоре, веома добро снашавши се у болничком 
кревету или на колицима, као и у уводном и завршном призору, када се, иако чврсто решен да 
више не глуми, на први позив враћа на позорницу и ускаче у једну улогу. Било је у његовој глуми 
довољно оваплоћења искренога заноса глумом као и ангажмана у напору да одговара захтевима 
психодраме. Све је то прожимао фином иронијом, која није представљала дистанцу, већ је каткад 
залазила у црнохуморне воде. Ејдус је, с једне стране, мајсторски сценски приказао Дагијеву 
опсесију глумом као животну неопходност, али и безбрижни начин живота алкохоличара, а умео 
је да се са подједнаким еланом и дисциплиновано повинује захтевима болничкога живота и, 
посебно, терапије психодраме. Улогом Дагија придодао је галерији ликова што их је тумачио на 
нашој сцени још један, који свакако стоји на самом врху његовог уметничког стваралаш тва. У 
улози психодраматичарке Лизе појавила се Анита Манчић, која је глумила тако једноставно и 
уверљиво да се могао имати утисак како се читавог живота бавила психодрамом! Умела је да 
задатке и захтеве поставља болесницима увек са потребном ауторитативном присношћу и 
сугестивношћу, при том приступајући сваком болеснику на нов и оригиналан начин. 

Три болесника била су увек довољно диференцирана по спољним карактеристикама. Драган 
Петровић (Крста) умео је да свој израз обоји фином иронијом, Марко Живић (Страхиња) успева 
да у изразу са мером створи симбиозу комичног и трагичног, а Милан Чучиловић (Душан) имао 
је у изразу извесну дозу зачудности. Весна Чипчић (Беба, Дагијева супруга) обележила је свој 
израз фино дозираном срџбом због Дагијевог пијанства, као и забринутошћу због његове 
болести. Миле Станковић (Глумац) и Милена Павловић (Сања) из различитих аспеката 
убедљиво су оживели глумачке фигуре на сцени: први, као нешто млађи Дагијев колега, 
дискретно је испољавао суревњивост, док је друга успешно еманирала младалач ку заводљивост. 
Раде Марковић је са довољно ауторитета, али и људске топлине играо Професора, директора 
клинике. У осталим улогама наступили су: Милица Зарић (Лекарка на почетку каријере), Сандра 
Бугарски (Медицинска сестра) и Драгиша Милојковић (Болничар). Сценографска решења 
Небојше Веселиновић а била су крајње упрошћена, каткад и недовољно индикативна (нарочитто 
кда се радња догађа у Дагијевом стану). Костими су израђени према нацртима Весне Аврамовић. 
Смртоносна мотористика Александра Поповића у режији Егона Савина “Једнократно 
чинодејство у десет каквоћа”, како је Александар Поповић жанровски одредио своју Смртоносну 
мотористику, први пут приказану још 1967. године, гледали смо на сцени Атељеа 212 у режији 
Егона Савина. Додајмо да је ово један од оних десетак Поповићевих текстова који имају 
потребну драматуршку кохерентност и целовитост. За ово извођење редитељ Савин је са 
Небојшом Ромчевићем драматуршки адаптирао текст, лишивши га неких фарсичних, али и 
сатиричних акцената, и то, углавном, изостављањем ликова какви су Шандор и Пера, као и, 
насупрот њима, Куфта Паганини, који је представљао супротност своме послодавцу, испуњеном 
љубавничким егоцентризмом, кафеџији Ганету. Несумњиво, то је штета! Истина, нешто од тога 
адаптатори су приписали лику Дулета, који је тексту означен као “моториста на смрт”. 
Адаптатори су на тај начин истакли драмске, може се рећи чак и поетско-трагичне елементе Кад 
је сезона у пуном замаху 37 дела, које су формирали као диптих о женско-мушким односима. 
Тако се изгубио онај типичан за Александра Поповић а приказ животних маргиналаца 
смештених негде на градској периферији. Док у првом делу попут неког хора, Марела, Катица, 
Марица и Аница, чекјући на абортус, нижу своје тираде у којима жустро нападају мушкарце, 
дотле у другом делу, у Ганетовој кафани, Дуле, Гане и стални гост чика Драги бацају дрвље и 
камење не само на своје изабранице, него и на читав женски род. Третирајући тако на збирни 



начин те ликове, нарочито жене, Савин их лишава индивидуалних карактеристика, које посебно 
долазе до израза у лексици и самом начину излагања. Зато су споредни ликови деловали знатно 
природније па тако и убедљивије. То се догодило и са мушким улогама. У том смислу 
првенствено имамо у виду епизоде (Чика Драги, Света Апостоловић), које су местимично 
засениле главне јунаке (Марелу и Дулета). Окупивши у глумачком ансамблу представнике више 
генерација, али и уметника који се разликују по афинитетима и изражајним вокацијама, а у 
жељи да нагласи лирско-поетске пасаж е, Савин није као да није желео представу да разигра у 
свим компонентама и да постигне потребан брио, који ово Поповићево “чинодејство” 
несумњиво изискује. Зато је извођење каткад губило на темпу, а било је и “празних ходова” у 
виду предугих Дулетових ламентација или убеђивања Мареле. Исидора Минић, како нам се 
учинило, упркос несумњивом сценском шарму, деловала је прилично загонетно, заправо 
недоречено чак и у самој разреш ници комада. Остали чланови женскога квартета – Милица 
Михајловић (Катица брадвица), Тања Пјевац (Марица травица), и Ана Франић (Аница заовина) 
свака на свој начин оживеле су ове типично поповићевске ликове, чија је индивидуалност, како 
смо истакли, у овој представи донекле потиснута. Дубравка Мијатовић је донекле стереотипно 
донела фигуру Силване, хавајке, што је случај и Софије Јуричан, у улози болничарке Павице. 
Ненад Јездић, који је имао замашан текст, није довољно убедљиво нијансовао обрате од мушки 
супериорног, али лакомисленог и површног заводника у трагичног губитника, којем ће се, на 
крају, срећа ипак осмехнути. Ипак, имао је довољно енергичног замаха а показао је смисао и 
умеће да луцидно иронише, изговарајући сасвим озбиљно реплике које нису ништа друго до 
банална општа места о љубави и женама. На тај начин акцентовао их је и придавао им изнимно 
значење, што је стварало комичнан ефект. Младен Поповић, као Света Апостоловић, умео је да 
оживи фигуру неспретног, укалупљеног и досадног наставник, као и да са са финим нијансама 
испољава љубавну наклоност према Марели. 

Михајло Јанкетић као чика Драги изнашао је низ духовитих комичних појединости, које су 
његову епизоду начиниле једном најефектнијих сцена у читавој представи. И Ненад Ћирић као 
кафеџија Гане изнашао читав низ финих карактерно-комичних појединости у обликовању своје 
епизоде. Сценографија Дарка Недељковића имала је више успешних решења, посебно у 
призорима који се догађају у Ганетовом угоститељском локалу и сцени са аутомобилском 
приколицом. Костимографска решења Снежане Пешић Рајић углавном су доприносила 
карактеризацији ликова. Музика Зорана Ерића и Владе Пејковић а допринела је стварању 
потребне атмосфере, посебно када је требало нагласити лирске ситуације. Извођењем 
Смртоносне мотористике редитељ Егон Савин је још једном манифестовао не само свој 
афинитет према делу Александра Поповића, него и напор да изнађе нове интерпретативне 
путеве за његове комаде, у чему је делимично и успео. Шекспиров Краљ Лир у режији Томија 
Јанежича са Љубом Тадићем у насловној улози Шекспирову трагедију Краљ Лир, која није 
ништа друго до монструозан преплет мржње која доводи до монструозног немилосрђа и 
испољава се између оца и ћерке, ћерке према оцу, брата према брату, сина према оцу, сестре 
према сестри... – да не набрајамо даље режирао је на сцени “Атељеа 212” Томи Јанежич, који је 
адаптирао текст и потписао сценографију. Желећ и, вероватно, да позорницом лишеном 
осветљења, са разбацаним елементима декора и реквизите, оствари сценску метафору мрачног 
Лировог краљевства, редитељ почиње неком врстом хепенинга: у сценографски огољеном 
амбијенту најпре ће се глумци необавезно шетати по сцени да би, после неколико минута, најзад 
представа у полумраку и почела. И даље ће се све одигравати под једнаким условима 
недовољног осветљења и са минималним изменама декора. Требало је у танчине познавати 
гласове глумаца да бисте их могли препознати на позорници. Гледалац се, једноставно речено, 
нашао у улози слушаоца радио-драме. Гледајући Јанеж ичеву представу Краља Лира сетили смо 
се једне анегдоте која говори о настанку радио-драме и пре постојања радија! Наиме, почетком 



друге деценије прошлога века у једном минхенском позоришту, за време извођења једне 
представе, дошло је до нестанка електричне струје. После ду- жег чекања да се квар отклони, 
глумци су, на задовољство гледалаца наставили извођење у мраку. Наравно, препознали смо 
одмах Љубу Тадића као Лира, иако је још од првог појављивања говорио претежно 
сординираним и изнемоглим гласом. Нисмо сигурни да је Лир на почетку, када одлучује о 
наследству своје краљевине, толико пресамићен од изнемоглости тако да морају да га доносе и 
да је присиљен да непрестано седи! Сећајући се некад моћног Лира, још од Тадићевог првог 
наступа у тој улози на Дубровачким љетним играма, на позорници испод куле Минчете, у режији 
Паола Мађелија, могли смо установити да смо сада сведоци једне понешто измењене концепције 
тога лика. Наиме, хтео то или не, Тадић читавим својим глумачким хабитусом, понашањем, 
гласом и дикцијом увек еманира нешто хумано, нешто људски племенито, па чак и када повиси 
тон у жељи да покаже силовитост и бес. У овој представи, међутим, Тадић је сломљени старац, 
који као да последњом снагом одлучује о расподели својих територија и, потом, доживљава 
незахвалан одзив наследника, што га дефинитивно и физички и духовно прелама и уништава. 
Зато је, иако не говори Кад је сезона у пуном замаху 39 громогласно, итекако уверљив у чувеној 
сцени када се у условима побеснеле непогоде нађе са Лудом! Пред гледаоцем уистину се налази 
сломљени краљ, који не може да схвати како и зашто се нашао у нимало завидној ситуацији. 
Уопште, иако непрестано у сординираном тону, Тадић успева да у потпуности оствари утисак не 
само разоч араности и неразумевања свега што се догађа, него и очајничког немирења са 
положајем у који је доспео. Дабоме, полутамна позорница са осветљеним појединим сценама 
као кадровима у филму, давала је могућности глумцима да своју пажњу усредсреде на говор. Ако 
због мрака не мо- жемо процењивати њихове креације у целини, можемо говорити о томе како су 
пласирали текстове својих улога. У том смислу, после Тадићевог Лира, треба најпре истаћи Луду 
Властимира Ђузе Стојиљковића, који је тај карактеристич ни лик оживео управо онако како 
треба – као неку врсту резонера који на прави начин опсервира сумануте догађаје немирног и 
сулудог времена. Од три Лирове кћери истакле су се Радмила Томовић као енергична и доследна 
у суровости Регана и Анита Манчић као мушки одлучна Гонерила. Јелена Ђокић као Корделија 
није била довољно изразита, упркос спонтаном изливу племенитости. Већ смо истакли како је 
тешко процењивати глумачке резултате у условима замрачене позорнице. Ипак, указаћ емо на 
Бојана Жировића у улози немилосрдно окрутнога Војводе од Корнвола, као и на Ненада Ћирића, 
који је као Гроф од Кента умео да изрази доследност у поштеном ставу. Ненад Јездић, као Едгар, 
успева да оваплоти развојну линију – од наивне доброте до правог поимања појава око себе. 
Истакли бисмо још и Тихомира Станић а, који је сугестивно оживео лик Грофа од Глостера. 
Ускочивши тако рећи уочи премијере у улогу Едмунда, Сергеј Трифуновић начинио је прави 
подвиг: успешно је тумачио тај лик, који се издиже до оличења зла, будући да је заокупљен 
жељом да се домогне власти и богатства по сваку цену. Једна представа Шекспирове трагедије 
над трагедијама, Краља Лира, која није, упркос недовољној расвети, замаглила садржајну 
суштину дела. Ово ремек-дело играно је у комбинованом преводу Хуга Клајна (1) и Живојина 
Симића и Симе Пандуровића (2). Коштана Боре Станковића у режији Рахима Бурхана на сцени 
Народног позоришта у Београду Још од првог извођења, 1900. године, Коштана Борисава 
Станковића постала је за интерпретаторе скоро нерешив проблем, нешто као Гордијев чвор! 
Како изводити овај комад с певањем, који је само годину дана након првог извођења на сцени 
Народног позориш та у Београду морао да буде прерађен и поново режиран? Постављало се 
више проблема, али је највећи био питање како решити интерпретацију насловне улоге и како 
укључити сценску музику, односно ансамбл циганских певача и играча у радњу комада. Ако се 
може рећи да је тај проблем донекле најцелисходније био на београдској сцени решен 1947. 
године режијом Драгољуба Гошића са Дивном Радић-Ђоковић као Коштаном, која је, уз 
Орекстар Властимира Павловића-Царевца на сцени, подједнако успешно решила певачке и 
глумачке проблеме што их намеће та улога, питање интерпретације поново ће се отворити 1962. 



године, када Коштану режира Миленко Маричић, ослонивши се на музичку стилизацију 
Војислава Костића, са Оливером Петровић у насловној улози. 

Та занимљива и високо стилизована постава доживеће неуспех, тако да ће популарни комад из 
врањскога живота са певањем одсуствовати са репертоара Народног позориш та у Београду до 
1969. године, када ће се поново појавити у режији Јована Путника, с Оливером Марковић као 
Коштаном. Потом ће Коштану поставити, 1984, Борислав Григоровић са Мајом Оџаклијевском у 
насловној улози. Обе редитељске поставке наиш ле су на добар пријем гледалаца о чему речито 
говори велики број извођења. Ако сумирамо укупан број извођења Коштане Борисава 
Станковића (и то не само у београдском Народном позоришту!) видећемо да је то најизвођ еније 
дело наше драмске баштине, упркос негирањима његових драматурш ких вредности, у чему је 
најдоследнији позоришни критичар Владимир Стаменковић. Но то нам не смета да уважимо као 
неоспорну чињеницу да је комад с певањем уопште најпопуларнији позоришни жанр у нас. 
Дакле, Рахим Бурхан подухватио се деликатнога задатка сценске поставке Коштане на 
београдску позорницу и у томе, одмах треба рећи, није потпуно успео. Као да се и њему 
догодило не- што слично што и својевремено Миленку Маричићу: реч је о редитељској 
претпоставци да се након толико протеклих година може применити висок степен стилизације у 
свему: како у стилизовању самог фолклорног певачко- играчкога израза, тако и целокупног 
ликовног – сценографско-костимографскога оквира, као и да се могу вршити извесне 
драматуршке надградње. Рахим Бурхан је очигледно хтео да проблем злосретне Коштанине 
судбе универзализује и унеколико издигне изнад локалних, врањских оквира. Са тим се 
проблемом суочио и композитор Петар Коњовић приређујући либрето за своју оперу Коштана, 
којем је придодао читаву једну монолошку слику у којој Коштана медитира о жалосној властитој 
судбини. Композитор је, дакле, покушао да главну јунакињу издигне од објекта до 
индивидуалнога субјекта чија се судбина претвара у потресну драму. Бурхан, додуше, није ишао 
тако далеко, али је редитељски преиначују- ћи покушао да драмски акцентује Коштанин 
животни удес. У томе је, како нам се учинило, имао и највише успеха. Завршна сцена, која 
немом појавом Кате и Стане, те њиховим одласком, заједно са Стојаном, којем су на- шли младу, 
у нови живот, док Коштана остаје крај гробља, има своју логику. Али, то није довољно да искупи 
друге редитељске поступке и његова краћења текста у појединим сценама. На пример, 
неоправдано је скраћена сцена када се у другом чину, Хаџи Тома, одушевљен Коштанином 
лепотом, песмом и игром, интимно преломи и гласним узвиком, на опште изненађење, све 
позове својој кући. У представи се не види та Томина промена, нити пак куда они оду. Такође, у 
првом чину није јасна симболика са постављањем секире на Ускрс пред праг куће. Поред тога, 
редитељ Бурхан није функционално решио музику: редитељ се одриче музике на сцени и 
оркестар смешта са стране позорнице, избегавши, додуше, диригента и тако поступа донекле 
слично Петру Крсти- ћу, који је, 1911, музичаре спустио у оркестарски простор, а сам дириговао 
као да је на оперској представи. 

Али, редитељ није могао да избегне непосредан однос главних актера и музичара, па је зато 
морао препустити да Гркљан, отац Коштанин, непрестано маркира свирање на виолини, а Салче, 
мати јој, да удара на даирама без металних плочица на ободу (!), што је чинило да стилизација 
делује извештачено. Сценографија Бориса Максимови ћа у првом чину подсећала је на врањски 
амам (камени зидови Томиног дома), а у сцени која се догађа у воденици имала је, сасвим 
непотребно, два нивоа! Костими Дејана Радуловића били су са минималним фолклорним 
назнакама. Поједини костими, нарочито Коштанин, као да су купљени у неком отменом 
савременом бутику. Хаџи Тома Миодрага Кривокапића био је достојанствен и неприкосновен у 
ставу, али у изразу исувише крут и прегласан. Радмила Живковић, као Ката, имала је 
патријархално, што ће рећи повучено и смирено држање, а деловала је веома упечатљиво у 
сцени клетве. Ненад Стојменовић, као Стојан, био је блед у изразу, док је у завр- шним 



призорима, донекле захваљујући и костиму, деловао као да је изишао из неког београдскога 
кафића. Бојана Бамбић, као Стана, зрачила је спонтаном ведрином у првом чину. Марко 
Николић, као Митке, отуђивши се у извесној мери како од самога лика, тако и од сценских 
догађања (али не у брехтовском смислу!), као да се поигравао са својом улогом, желећи, ваљда, 
да нагласи како се дистанцира од свега. Љубивоје Тадић, у истој улози на репризи, имао је 
неколико истинитих трептаја душе у монологу о жалу за младошћу. Коштана Ане Франић била 
је хладна, исувише бледа и некако суздржана: као да је желела да нагласи младалачко 
неискуство, што не одговара драмској функцији лика. Боље је играла него певала. Бранко 
Јеринић ауторитативно је тумачио председника општине Арсу. Урош Урошевић је са добро 
пронађеним нијансама тумачио Полицају. Предраг Милетић, као Гркљан, трудио се и успевао да 
синхронизује покрете свирања на виолини, док је Сузана Петричевић као Салче, уз једну лепо 
отпевану песму, убедљиво и дирљиво изразила протест против Арсине пресуде Коштани. У 
осталим улогама наступили су: Душко Премовић (Марко), Анђелка Миливојевић (Магда), Ана 
Марковић (Васка) и Марина Лазаревић (Коца). Борисав Станковић и његова Ко штана заслужују 
достојнији позори шни третман на нашој сцени. Зато би ваљало што пре приступити новом 
постављању овог дела на сцену Народног позоришта у Београду. 


