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П О  З О  Р И  Ш Н А  К Р И  Т И  К А

ИЗ ВЕ СНА ТЕН ДЕН ЦИ ЈА  
СРП СКОГ ПО ЗО РИ ШТА

Овај на слов ли чи, с на ме ром, на по зна ти есеј „Из ве сна тен ден ци ја 
фран цу ског фил ма” ко ји је Фран соа Три фо об ја вио у Филм ским све ска
ма (Ca hi ers du Cinéma) 1953. го ди не, а у ко јем по дроб но ис пи ту је из ве сну 
„тра ди ци ју ква ли те та” фран цу ског фил ма.1 Ова се тра ди ци ја за сни ва ла 
на до бро пре кро је ним адап та ци ја ма фран цу ских књи жев них де ла, нај
пре кла си ка. Есеј до ти че ле пе зу про бле ма, али за ову при ли ку ва ља ло 
би про блем јед не ова кве тра ди ци је по ста ви ти дво ја ко. По Три фоу, сце
на ри сти и ре ди те љи, кри ју ћи се иза де ла кла сич не ли те ра ту ре, с ве ли ким 
успе хом пла си ра ју по ло вич не, по мод не те кон фор ми стич ке фил мо ве. 
По сле дич но, фил мо ви „тра ди ци је ква ли те та” за ба шу ру ју пра ви про блем, 
од но сно да се не про из во де ау тен тич ни фил мо ви са се би свој стве ним 
филм ским на ра ти ви ма.

По зи ци ја европ ског, па по сле дич но и срп ског по зо ри шта, по ма ло 
је дру га чи ја. Де ли ма ли те ра ту ре, драм ске и про зне јед на ко, при сту па 
се с на ме ром не ви ше упри зо ре ња, већ ин тер пре та ци је, и, ако је мо гу ће, 
ре ин тер пре та ци је. Сто га, ре ди тељ ско по зо ри ште нај че шће, ка ко му име 
на ла же, по ста вља ре ди те ља као ве ли ког ин тер пре та то ра ко ји кла сич не 
ко ма де по ста вља с ци љем да про го во ри о са да шњем тре нут ку. Та ве шти
на ин тер пре та ци је мно го се ви ше огле да у по став ци свет ске ли те ра ту ре 
јер је по став ка са вре ме них ко ма да бит но дру га чи ја: од ре ди те ља се ту 
пре оче ку је да, у ди ја ло гу са са вре ме ним тек стом, по ста ви драм ско (или, 
опет, ли те рар но де ло) по сми слу ко ји оно на ла же; тек сту ал ни пред ло жак, 
а не ре ди тељ ска ин тер пре та ци ја, у ова квим су окви ри ма но си о ци сми сла.2 
Оба ова ви да упри зо ре ња јед на ко се на зи ва ју драм ским по зо ри штем3; 
дру га чи јег по зо ри шта, та ко зва ног пост драм ског, у Ср би ји и не ма, тим пре 

1 Фран соа Три фо, „Из ве сна тен ден ци ја фран цу ског фил ма”, Филм ске све
ске, 1979, вол. 11, бр. 2, 100–111.

2 На ве де но пре ма: Иван Ме де ни ца, Кла си ка и ње не ма ске: мо де ли у ре жији 
драм ске кла си ке, Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад 2010, 6. 

3 Исто.
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јер је фа бу ла не при ко сно ве на осно ва ка ко ре ди тељ ских про ми шља ња, 
та ко и ре цеп ци је кри ти ке и пу бли ке.

Да би се мар ки ра ле из ве сне тен ден ци је ко је срп ске по зо ри шне ку
ће од по чет ка ове се зо не не гу ју, ва ља ло би уо чи ти из ве сне пра вил но сти 
у сми слу би ра ња тек сто ва, а по том и би ра ња ре ди те ља. На род но по зо ри
ште у Бе о гра ду у до са да шњој се зо ни има ло је пре ми је ру јед ног Шек спи
ра (Сан лет ње но ћи – Про је кат Шек спир у ре жи ји Ко ка на Мла де но ви ћа), 
те но ву, на ру че ну дра му Ми ле не Мар ко вић Ли ва да пу на та ме у ре жи ји 
Јо ва не То мић. На сце ни Ате љеа 212 кра јем је го ди не по ста вље на но ва 
дра ма Ма је Пе ле вић, Те сти ра но на љу ди ма (ре жи ја Бо јан Ђор ђев), док 
се, на при мер, На род но по зо ри ште Сте ри ја из Вр шца др жа ло по зна тих 
ре ди те ља и по зна тих пи са ца, па та ко упри зо ри ло Че хо вље вог Уј ка Ва њу 
у ре жи ји Ан дре ја Но со ва. Срп ско на род но по зо ри ште из Но вог Сада 
та ко ђе не за о ста је, по ста вив ши ни ма ње ни ви ше не го Ан дри ће ву Трав
нич ку хро ни ку. Но во сад ско по зо ри ште (Újvidéki Színház) се зо ну је отво
ри ло Аном Ка ре њи ном (у ре жи ји Де ја на Прој ков ског), а Зве зда ра те а тар, 
хм, дра ма ти зу је ро ман не дав но овен чан НИНовом на гра дом, Ар за мас 
Ива не Ди мић (ре жи ја Љи ља на То до ро вић). Ју го сло вен ско драм ско по зо
ри ште Иви Ми ло ше вић по ве ри ло је, опет, Шек спи ра, ово га пу та Мно го 
бу ке ни око че га. Ко нач но, у сом бор ском На род ном по зо ри шту Гор чин 
Сто ја но вић ре жи ра Sem per idem Ђор ђа Ле бо ви ћа (у тра ја њу од шест 
са ти). Ка ко овај чла нак не пре тен ду је да ис пи та сва ку по је ди нач ну по
зо ри шну ку ћу и ње ну ре пер то ар ску по ли ти ку већ да са гле да из ве сну 
тен ден ци ју по зо ри шта у це ли ни, овај узо рак пред ста ва би ће са свим 
до во љан.

Ако се пре ђе на сле де ћу ета пу ове фор мал не ана ли зе, и за по че так 
по гле да ши ри склоп умет нич ких са рад ни ка, ви де ће се да је го то во це ло
куп ни бе о град ски ре пер то ар по де љен из ме ђу два дра ма тур га: Ди ми три
ја Ко ка но ва и Је ле не Ми јо вић, оба стал но за по сле на у Ате љеу 212. У 
оста лим слу ча је ви ма, ре ди те љи са ми пот пи су ју ме сто дра ма тур га и дра
ма ти ча ра (Гор чин Сто ја но вић, Ни ки та Ми ли во је вић, али де лом и Ко кан 
Мла де но вић) као не дво сми сле ни и не спор ни но си о ци сми сла јед не ина че 
ко лек тив не тво ре ви не. Је ди ни из у зе так чи ни пред ста ва Уј ка Ва ња, где 
је ме сто дра ма тур га по ве ре но Ми ни Ћи рић.

Тре ба та ко ђе при ме ти ти да су не ки ства ра о ци ан га жо ва ни не јед ном 
у то ку исте се зо не. Ко кан Мла де но вић је, чи ни се, си мул та но ре жи рао 
још и пред ста ву Гу став је крив за све у не за ви сном су бо тич ком по зо
ри шту „Де же Ко сто ла њи” (Kosztolányi Dezső), док је Ма ја Пе ле вић, на 
при мер, ре жи ра ла Шу ма ди ју Фи ли па Ву јо ше ви ћа у Ша бач ком по зо ри
шту. Не тре ба по себ но ис ти ца ти да је, по ред то га што ре дов но ре жи ра 
и ван Бе о гра да, Гор чин Сто ја но вић умет нич ки ди рек тор Ју го сло вен ског 
драм ског по зо ри шта, а та ко ђе у свом ма тич ном по зо ри шту пот пи су је и 
сце но гра фи је че шће не го што би тре ба ло.
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Ис по ста вља се ов де да је ра зно вр сност по зо ри шног жи во та у Срби
ји по при лич но огра ни че на. Она се сво ди на ма ње или ви ше узак круг 
љу ди ко ји чи не из ве сну „тра ди ци ју ква ли те та”, и то ви ше тра ди ци ју 
не го ква ли тет. У по гле ду из бо ра ка дро ва, срп ска су по зо ри шта то ли ко 
огра ни че на да би, чи ни се, ра ди је има ла ма ка кву пред ста ву Ко ка на Мла
де но ви ћа не го по др жа ла су штин ски дру га чи ји из раз. Ка да и да ју при ли
ку мла ђим ре ди те љи ма или ре ди те љи ма ко ји не ма ју ста тус (по ли тич ке) 
зве зде, он да то ра де вр ло бри жљи во, е да се не би де си ло не што не при
ме ре но. Та ко је Јо ва ни То мић по ве ре на ре жи ја ко ма да Ми ле не Мар ко вић, 
да кле опро ба не драм ске спи са те љи це, ко ја је да ла за свој опус са свим 
оче ки ван и пред ви дљив ко мад. Из бор је по но во пао на Ми ле ну Мар ко
вић и по сле две пред ста ве по ње ним но вим, исто та ко на ру че ним тек сто
ви ма (Де ца ра до сти, Пет жи во та пре ту жног Ми лу ти на, обе на сце ни 
Ате љеа 212), ко је су го то во кон сен зу сом про гла ше не за не за до во ља ва ју ће. 
Пре ма Ли ва ди пу ној та ме кри ти ка је би ла не што бри жљи ви ја, тру де ћи 
се да ја сно одво ји рад ре ди тељ ке од ра да тек ста. То ни шта не по ма же; 
пред ста ва је ко лек тив но де ло ко је ће, ако је сла бо, би ти јед на ко сла бо 
ко ли ко год те ши ли јед не, а ку ди ли дру ге. Ни је мно го дру га чи ја си ту а ци ја 
ни са из бо ром тек сто ва. Ове, као и сва ке дру ге се зо не, на по зор ни ца ма 
нај че шће зву че дра ма ти за ци је по зна тих књи жев них де ла, а ме ђу оми ље
ним до ма ћим пи сци ма и да ље су не пре жа ље ни Сте ри ја и Ну шић, ко ји 
по но во по твр ђу ју „тра ди ци ју ква ли те та”.

Ако за не ма ри мо да је пра и звед би до ма ћих ко ма да ма ло, ква ли тет
них ко ма да још ма ње, а но ви ау то ри се по ла ко све ли на ша чи цу пре по
зна тих (у тој ис тој тра ди ци ји ква ли те та), то још мо же под у пре ти те зу да 
је срп ски те а тар ипак склон „ре ди тељ ском по зо ри шту”, да кле оном где 
ће ве ли ки ре ди тељ ин си сти ра ти на сво јој ау тен тич ној ин тер пре та ци ји 
ве ли ких де ла кла си ке у ко ји ма ће ње го ва кре а тив на лич ност нај бо ље 
до ћи до из ра за. Они су у овим ра ди кал ним и тен ден ци о зним „чи та њи ма” 
вр ло рет ко успе шни (као што је то био, на при мер, Са ви нов Мле тач ки 
тр го вац у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту, ко ји је, no ta be ne, по
ста вљен по чет ком ве ка). Сан лет ње но ћи Ко ка на Мла де но ви ћа рет ко је 
не у спе ла пред ста ва, док је Уј ка Ва ња Ан дре ја Но со ва, на при мер, ин тер
пре та ци ја Че хо вље вог де ла ко ја би ра да га по ста ви у са свим ко мич ком 
жан ру и да при то ме бу де исто вре ме но по вр шна и не ду хо ви та, те да ли
ко ве Че хо вље вог де ла све де на ка ри ка ту ре (што је био слу чај та ко ђе с 
не дав ним из во ђе њем истог ко ма да у ре жи ји Его на Са ви на у Ју го сло вен
ском драм ском по зо ри шту). 

С дру ге стра не, Мла де но ви ће ве пред ста ве као што су Кад би Сом бор 
био Хо ли вуд или Гу став је крив за све, без ма ло су по став ке вред не сва ке 
па жње, као при ме ри по зо ри шта ка кво се у Ср би ји рет ко ја вља. Чак је и 
Но со вље ва Ба ла ва, ра ђе на по де би тант ском тек сту Ду ње Ма тић, зна чај
ни је и да ле ко ак ту ел ни је оства ре ње, са чи та вом жен ском по де лом, и то 
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не кво та ра ди. Слич но то ме, пред ста ва ле ско вач ког На род ног по зо ри шта 
Ако се про бу диш или као да је ва жно Иси до ре Ми ло са вље вић, у ре жи
ји Не на да То до ро ви ћа, у том је кон тек сту та ко ђе вр ло до бра пред ста ва, 
прем да је ди ску та би лан од нос ко ји сам То до ро вић ус по ста вља с дра мом, 
ме ња ју ћи ње ну идеј ну осно ву, иа ко је реч о пра и звед би пр вог ау тор ки
ног ко ма да. Бо јан Ђор ђев, опет, ни је ни шта ма ње ан га жо ван или ак ту е лан 
ре ди тељ; он се успе шно или ма ње успе шно про би јао кроз без ма ло зах
тев не тек сто ве Та ње Шљи вар (Ре жим љу ба ви, Али град ме је шти тио), 
Ма је Пе ле вић (Те сти ра но на љу ди ма) и Иве Бр дар (Ба ца чи пр сти ју), при 
че му, при ме ћу је се, он по ста је је дан од рет ких ре ди те ља ко ји се то ли ко 
упор но хва та ју у ко штац са са вре ме ним драм ским из ра зом ко ји по не кад 
уме да бу де вр ло зах те ван па и не за до во ља ва ју ћи. Ова чи ње ни ца има, 
на рав но, и сво је на ли чи је; као што до бра ве ћи на ре ди те ља упа да у „фах” 
не пре ста но се ба ве ћи по зна тим књи жев ним оства ре њи ма, та ко и Ђор ђев 
уме да упад не у исту зам ку, че сто при ме њу ју ћи слич на ре ше ња на раз ли
чи те про бле ме но вих драм ских тек сто ва.

Из до са да шњих се при ме ра мо же за кљу чи ти да про блем у са вре ме
ном до ма ћем по зо ри шту има не ко ли ко сло је ва. Као по сле ди ца ис ти ца ња 
фи гу ре ре ди те ља у „ре ди тељ ском по зо ри шту”, још увек са свим драм ском 
ма ко ли ко ко ке ти ра ло са пост драм ским, све се че шће ства ра ју се зо не 
ко је има ју тек ша ку пра и звед би са вре ме них ко ма да, док ин сце на ци ја 
„кла си ка” бу ја (Игор Вук Тор би ца је, ре ци мо, од ли чан при мер ре ди те ља 
ко ји од упор ног ба вље ња кла си ком ни ка ко не од у ста је, без об зи ра на 
ре дун дант ност). Чи ње ни ца је још да је те ку ћа се зо на от по че ла сла бо, са 
чак осам де сет од сто не га тив них кри ти ка и вр ло оскуд ним бро јем пра
и звед би.4 Осим што ова кав од нос пре ма кла си ци шко ди про мо ви са њу 
на стан ка но вих драм ских тек сто ва, то им пли цит но ин си сти ра ње на 
вр хов ном ау то ри те ту ре ди те ља та ко ђе за се њу је чи ње ни цу да је по зо ри шна 
из вед ба ко лек тив но де ло. Као про тив ар гу мент се, на рав но, мо гу на ве сти 
при ме ри из мо дер ног европ ског по зо ри шта, где је че сто ре ди тељ „ве ли ки 
из ми сли лац” чи та ве пред ста ве. Тре ба, ме ђу тим, има ти у ви ду да су то 
ре ди те љи по пут Та де у ша Кан то ра или Ро бер та Вил со на. По ста ви ти у 
Ср би ји ре ди те ља на ме сто јед ног Кан то ра у нај бо љем слу ча ју зна чи пре
це ни ти ов да шњи по зо ри шни кон текст и ње го ву раз ви је ност, а у нај го рем 
јед ну (и не та ко рет ку) скло ност ка кул ту лич но сти, би ло по да нич ку или 
его цен трич ну. 

На ред на по сле ди ца на ве де ног при сту па је сте и чи ње ни ца да ко ма
да ко ји су у не ка квом ди ја ло гу са сцен ском фор мом, или је пре и спи ту ју, 
за пра во не ма. Тре ба на гла си ти та ко ђе да ино ва ци ја сцен ског је зи ка не 

4 По да так на во ди Жељ ко Ху бач у свом тек сту „Те а тар ска зби ља у ко ли зи ји 
са злат ним до бом оп штих илу зи ја”, об ја вље ном у днев ни ку Да нас, 28. де цем бра 
2019.
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до ла зи је ди но из про ми шља ња ре ди те ља већ и пи са ца, и вр ло че сто јед но 
под у пи ре дру го. Та ко је, на при мер, Ро берт Вил сон знао да мо же да се 
ба ви ре жи јом ка да је чи тао ко ма де Гер тру де Штајн.5 У срп ском по зо ри
шту пак тен ден ци ја је бит но дру га чи ја. Осим ко ма да кла сич не дра ма тур
ги је, у по след њих су не ко ли ко го ди на по ста ли из у зет но по пу лар ни по
ет ски го вор ни ко ма ди. Реч је о ко ма ди ма по ма ло нео бич ног је зи ка, не 
ну жно и по ет ског, ре ла тив но јед но став не рад ње, пре те жно ау то ре флек
сив них, ко ји осим по не ке ле пе фра зе углав ном не ма ју мно го то га да по
ну де. Та ква су го то во сва оства ре ња мла ђих ау то ра, али то ни је ни ка ко 
је ди но ни пре те жно њи хо ва кри ви ца. Ра ди је на од го вор ност тре ба по
зва ти сре ди ну ко ја не гу је „тра ди ци ју ква ли те та”, у чи јем се по зо ри шту 
тач но и ег закт но зна шта се сме, шта не, шта про ла зи, а шта не.

Сре ди ну „тра ди ци је ква ли те та”, ме ђу тим, ни ка ко не одр жа ва ју 
је ди но по зо ри шни ства ра о ци. По зо ри шна кри ти ка из у зет но је опре зна 
ка да до ђе у до дир са по би ло ком пи та њу не кон вен цио нал ним оства ре
њем, а тер ми ни ко ји ма се нај че шће ба ра та по пра ви лу су у до ме ну кла
сич ног по зо ри шта: „фа бу ла” или „емо тив ни учи нак” пред ста вља ју још 
увек осно ву вред но сног су да. Го то во се увек тек сту ал ном пред ло шку 
при сту па као но си о цу сми сла, те се чи та во оства ре ње про це њу је као 
„од го ва ра ју ће” или „нео д го ва ра ју ће” у од но су на ње га. Чи ње ни ца је, 
та ко ђе, да кри ти ка рет ко, ако икад, бе ле жи успе шни ја оства ре ња ва нин
сти ту ци о нал не сце не, те се та ко по но во мар ги на ли зу је оно што је већ 
мар ги на ли зо ва но.

Као што је сва ка пред ста ва, у нај бо љем од свих све то ва, ко лек тив
но де ло, та ко је и по зо ри шни кон текст, или јед на по зо ри шна тра ди ци ја, 
та ко ђе ко лек тив на тво ре ви на за ко ју сва ки по је ди нач ни део но си под јед
на ку од го вор ност, ка ко ства ра о ци и по зо ри шне ку ће, та ко и по зо ри шна 
кри ти ка. Да се, на кра ју, вра тим Три фоу: сва ка „тра ди ци ја ква ли те та”, 
чи ни се, има исто ве тан ис ход – про мо ви са ње оскуд них са др жа ја и гу ше
ње ау тен тич них из ра за. У Фран цу ској је, по сле „тра ди ци је ква ли те та”, 
на сту пио слав ни Но ви та лас; у Ср би ји се овој тра ди ци ји, на жа лост, још 
не на зи ре крај.

Иво на ЈА ЊИЋ

5 На ве де но пре ма: HansThi es Leh mann, Post dram sko ka za liš te, Cen tar za 
dram sku ak ci ju, Za greb 2004, 63.




