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Пролеће у Мадриду 

Године 2005. широм глобуса обележен је значајан датум – 
четири века од појаве романа Дон Кихот из пера Мигела де 
Сервантеса. Овог пролећа Шпанија није заборавила бој 
против ветрењача, али на помолу су и друге занимљиве 
приче у литератури и на позоришној сцени, у животу, током 
фијесте. 

Највиша престоница у Европи, овог пролећа 2007. у знаку је 
љуте авангарде у театру, љуте али ни мало хер-метичне. Њен главни протагониста је глумац, 
редитељ, драматург и сценограф, укратко: оне ман банд. Зове се Лео Боси. Својим 
монодрамама, које су на духовит и оштар начин крцате антикатоличанством, усталасао је 
мадридску позоришну јавност и изазвао два велика скандала који су уједно и својеврсна 
представа за себе. 

Огорчена католичка публика покушала је да спречи даље извођење дојавом о подметнутој 
бомби у партеру. Гледаоци су успаничено напустили позориште, а бомба није пронађена јер 
се убрзо испоставило да је дојава била лажна. Лео Боси није глумио храброст када је 
наставио да изводи свој шоу, али ни касније ново упозорење није се свело на пуку претњу: 
театар је плануо од подметнутог пожара.

СКАНДАЛ У ТЕАТРУ 

Театарска публика у Мадриду, у складу са шпанским темпераментом, има врло активан, 
динамичан однос према представи коју гледа. Она непосредно исказује осећања и ставове 
које побуђује текст, те често реагује лупањем ногама, гласним негодовањем и звиждуцима, 
што понекад доводи и до прекида представе, али и поздравља бурним овацијама и слави 
глумачко и редитељско умеће. У случају израженог Босијевог антикатолицизма, 
карактеристично реаговање претворено је у прави рат против позоришног чина. И, 
позориште је запаљено. 

Андрес Аморос Гуардиола (рођен 1941. у Валенсији), професор шпанске књижевности на 
Филолошком факултету, Универзитета Комплутенсе у Мадриду, сем према прозној 
књижевности, одувек је своје занимање усмеравао и на свет позоришта. Својим огромним 
образовањем и културом и конкретно је у томе учествовао као члан стручног савета 
Националног драмског центра у време када је њиме управљао Луис Алонсо; за време мандата 
Луиса Паскуала у истом центру био је стручни консултант у области књижевности. Једно 
време радио је и као уметнички директор Фондације Хуан Марћ где је осмислио и покренуо 
Библиотеку шпанског позоришта 20. века. Његов књижевно-стваралачки опус обилује делима 
чија је жижа интересовања шпанско позориште 19. и 20. века, али и позоришне теме у 
најширем смислу. 

Андресу Аморосу, као човеку театра није стран ни свет музике. Мора се поменути његов 
либрето за оперу Дон Кихот, коју је компоновао чувени Кристобал Халфтер, чија је 
премијера била у Краљевском позоришту. 

Оно што је у овом тренутку, с пролећа 2007, најзанимљивије, најкреативније и све нај, нај, 
јесте узлет малих, алтернативних позоришних група које живе интензивно у 
најразноврснијим и најнеочекиванијим просторима, какав у Београду представља готово 
уникатно позориште “Модерна гаража” Братислава Петковића, у улици Мајке Јевросиме. 

Театар у Шпанији, у свим својим облицима, у виду алтернативних сцена и других компанија 
све до званичних позоришта и мјузик-холова, под директним је покровитељством 



Министарства за културу Краљевине Шпаније. Представе су раскошне, улазнице скупе, те је 
позориште углавном и даље елитистички прозор у уметност. 

У последње време упадљиви су програми мјузик-холова, захваљујући, чини се, утицају 
медија који помно прате сваки такав догађај и данима пишу о свему што се дешава на сцени 
и иза сцене, укључујући и трачеве. Мадридске компаније тренутно на својим репертоарима у 
мјузик-холовима имају бар три до четири представе које освајају бројну публику. 
Популарности овог жанра, уз сву бујицу агресивних медија и рекламе, можда доприноси и 
она црта што има магичну снагу за уморну грађанску класу шпанског друштва која дуг и 
напоран радни дан жели да оконча заваљена у удобна седишта, уз звуке певљиве музике и сјај 
шљокица на раскошним позоришним костимима смештеним у оперетску сценографију. 

НИКАД НИЈЕ ЛАКО 

Не чуди популарност комедије. Већ сам плакат представе Никад није лако у Театру Принсипе, 
у режији Хуана Хосеа Алфонса казује да ће публика видети неку шалу. Исто тако пажњу 
привлачи плакат који позива на представу Мистериозно убиство на Менхетну Вудија Алена 
у режији Франсиска Видала у старом мадридском театру Маравиљас. Овај комад је толико 
популаран да се петком и суботом дају по две представе заредом, прва почиње у 20, а друга 
22,30. Другим радним данима представе почињу у 20 сати, а недељом у 19 сати. Цена карата 
је од 20 до 24 евра. 

Уочљиво је да нема довољно класичних дела на позоришном репертоару. То се односи како 
на домаћу тако и на страну драмску књижевност. У Мадриду, на тргу Свете Ане, налази се 
Национално позориште чија је превасходна репертоарска оријентација неговање класичног 
текста. И то из се-зоне у сезону траје деценијама. Углавном је реч о драмама из Златног доба 
шпанске књижевности, из епохе барока и ауторима попут Лопеа де Веге, Калдерона, Тирса де 
Молине, али и њихових следбеника као што су Еспронседа, Сориља... Доскора су ти комади 
били постављани на сцену аутентично; декор, костим и глума били су истоветни као у време 
када су писани, али дух времена и дах модерног успео је да учини порозним некада стамени 
дух шпанске традиције. Данас се ова дела изводе са ироничном дистанцом, еклектиком 
костимографских и сценских решења. Вероватно на очајање неких позоришних паликућа. 

Особеност мадридске сценске уметности је сарсуела, типично шпанско музичко позориште, 
нека врста “кентаурског” жанра у коме је сажета музика и књижевност, у најширем спектру 
тема: локалних мадридских, митолошких, пригодних, ускршњих, пародија, ласцивних, 
ревијалних, оперетских. Драмски предложак за ове комаде писали су многи аутори, међу 
њима и нека од најславнијих имена шпанске књижевности попут Карлоса Арнићеса, Пија 
Барохе (чија ће се одабрана дела ускоро појавити на српском језику), Хасинта Бенавентеа, 
Мартине-са Сијере... док су музику компоновали Албенис, Гранадос, де Фаља, Турина и 
Родриго. 

Када се појавила у Другој половини 19. века, сарсуела је значајно допринела процвату пучког 
позоришта колико због своје спонтаности и политичке сатире толико и због социјално-
економских разлога јер је у овом случају ниска цена улазница омогућила обичном свету, коме 
је до тада позориште било неприступачно, да ужива у позоришним спектаклима. 

Млади се, оцена је, страсно окрећу опери, па самим тим и сарсуели која не заостаје за 
париском или бечком оперетом. 

Први пут градске власт Мадрида, у чему се поново огледа подршка државе, организују ноћну 
књижевну фијесту која се одвија у библиотекама, позориштима, кафеима и по улицама. Буран 
ноћни живот Мадрида сели се из барова и дискотека у библиотеке. Већ од поподневних сати, 
од 17 до дубоко у ноћ – до два ујутро, по стотину уметника, писаца, музичара, глумаца, 
синеаста читају књиге. Ништа друго и ништа више, али то није мало. Књижевна инвазија 
претвара шпанску престоницу у отворену књигу. Уз читање иде класична музика и џез што 
допуњава шмек пролетњих мадридских ноћи. Мећу славним писцима учесницима књижевне 



фијесте су имена: Соледад Пуертолас, Лоренсо Силва, Хавијер Моро, Хавијер Реверте, Хосе 
Карлос Сомоса, Хулија Наваро, Еспидо Фреире, Еухенија Рико, Луис Едуардо Ауте, између 
осталих. Књижаре подржавају фијесту снижујући цене књига, а са своје стране мадридске 
библиотеке организују богат програм у коме ће свако наћи нешто за себе. Уметници 
фламенка – играчи, певачи и свирачи – остварују омаж поезији Златног века рециталом под 
називом “У своју самоћу одлазим, из своје самоће долазим”... 

ОЖИВЉАВАЊЕ “ТЕРТУЛИЈА” 

Кафеи са богатом књижевном традицијом, попут Кафеа Хихон и Кафеа Централ, не остају 
никада по страни када је реч о књижевности. У њима се одржавају познате шпанске 
“тертулије”, карактеристичан начин дружења међу шпанским интелектулацима, када се у 
амбијенту кафеа, раузме се, уз чашу доброг шпанског вина, у опуштеном али нимало 
површном маниру, под-стичу и воде озбиљне расправе у духовној сфери. Београд, са својим 
управо установљеним удружењем Тертулиа Белграденсе покушаће да приближи и дочара тај 
дух. 

У Шпанији фијеста, ма којим поводом, никада није без музике. Зато су ту и познати 
пијанисти, оперски певачи, врхунски џезери и гудачи. Њихова позорница је улица. Таквим 
улицама пролазио је некад и Мигел де Сервантес Саведра. 

Поетски прстен око Шпаније тако се опет надноси над Сервантеса и стазе његовог јунака 
Дон Кихота и ветрењаче које се врте, врте, као што се смењују живот и смрт, па је и сахрана 
после мистериозне смрти Ерике Ортис Рокасолано, млађе сестре шпанске принцезе Летисије, 
прошла тихо, по киши, а с друге стране исто тако мирно примљена је вест о одласку познате 
шпанске глумице Пенелопе Крус, Пе национале, у Сан Ремо на музички фестивал. 

Сервантесови јунаци кретали су се стазом живота на којој никако није могао да се избегне 
гаспаћо. Не може се путовати по Ла Манчи, стазама Дон Кихота, а не уживати у гаспаћу. 
Гаспаћо садржи у себи дух места на којем се једе, а никада нико није видео да је објављен 
прави рецепт за гаспаћо. Ипак, зна се да је гаспаћо незамислив без лепиња, које се праве од 
теста без квасца. Оне се затим два пута преклопе на пола да би се лакше однеле до ватре. За 
то време у шерпи се препрже, у много уља, комади меса голубова и друге живине, па и 
препелица, а на преосталом уљу испржи се шунка и сланина којима се додају зелене 
папричице и парадајз, као зачин. Све се потом изручи у шерпу, налије водом и гаспаћо остави 
да се крчка. Печена лепиња се издроби, а средина измрви да се што више стопи са гаспаћом... 
Једе се одмах. Без гаспаћа није прошао ни знаменити књижевник, шпан-ски академик 
Асорин, који је почетком прошлог века као путописац ишао стазама Дон Кихота, па о томе 
написао и књигу коју је објавила и београдска издавачка кућа Утопија. Својим сликарским 
импресионизмом и уједно дубоким понирањем у атмосферу Ла Манче, и Асорин је отворио 
један нов угао у сагледавању ирационалног и фантастичног простора у Дон Кихоту. 

Постоје бар два разлога зашто је Асорин у освит 20. века пошао стазама којима је ходио Дон 
Кихот, јунак дела из далеке 1605. године, насталог у сумрак ренесансе и освит барока, у 
Шпанији 17. века коју су историчари описали као позорницу непрестане борбе између светла 
и таме, а чији је исход био Златни век шпанског духа. 

У океану бескраја којим се те стазе пружају, може се чути само тишина. Она одзвања Ла 
Манчом; она је неумитна, а путовање је уствари ход кроз рушевине у мистичном, 
величанственом значењу речи рушевина, као спомен, сведочанство и траг некадашњег 
живота и достојанства, измештеног у духовне просторе, у просторе вечног памћења. Дон 
Кихот је једноставно морао да се роди у Ла Манчи јер је управо тај предео, испуњен 
непомичношћу, бескрајем, потпуно нестварним спокојем, тај онирични предео, могао да му 
буде колевка. Благом иронијом и емислом за хумор одише то поднебље. Искрено, мада не и 
без благе ироније, остаје питање “да ли је живот можда неумољиво, једнолично понављање 
истих ствари у различитим приказањима”. Збиља, да ли је? 




