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ГО РАН ПЕ ТРО ВИЋ

ПРО БА БА ЛЕ ТА

Че као је. Као и дру ги пи сци. У то ку је био књи жев ни фе сти
вал у Но вом Са ду. Ре дак ци ја углед ног ма га зи на из ра зи ла је же љу 
да на пра ви се ри ју фо то гра фи ја уче сни ка. Не де ша ва се та ко че сто 
да се на јед ном ме сту оку пи то ли ко пи са ца ко ји су по зна ти, или су 
у то убе ђе ни. Фо то гра фи са ње је упри ли че но у Срп ском на род ном 
по зо ри шту. Та мо се на ла зи ла од го ва ра ју ћа са ла са ре флек то ри ма. 
Ко ри шће на је за про бе, али је у овом слу ча ју мо гла да по слу жи и 
за „фо топред ста ву”... 

Че као је. Пи сци су ула зи ли је дан по је дан, оста ју ћи у са ли све 
док фо то граф не на чи ни за до во ља ва ју ћи број сни ма ка, од ко јих 
ће ка сни је нај бо љи ода бра ти за штам пу. Са мо че ка ње се од ви ја ло 
(мо же ли се за че ка ње ре ћи да се „од ви ја ло”?) у про сто ри ји ко ја је 
и ли чи ла на че ка о ни цу. Био је то ан тре проб не са ле, а ода тле се 
пру жао и ход ник ка још ве ћој са ли за про бе. Ина че је утро ба згра де 
Срп ског на род ног по зо ри шта за мр ше на. Ка жу да има оних ко ји 
су та мо про ве ли рад ни век, али им се и да нас де ша ва да за лу та ју 
у спле ту хо ло ва, ни воа, по жар них сте пе ни ца, цу го ва за по ди за ње 
де ко ра, шмин кер ни ца, гар де ро ба, ра ди о ни ца за сце но гра фи ју, фун
ду са ко сти ма... Чак, при ча ли су у ша ли пи сцу, ни про јек тан ти 
ни су баш нај бо ље раз ме ри ли ве ли чи ну соп стве ног по ду хва та. 
Ис по ста ви ло се да је за по след њи спрат не до ста ја ло гра ђе вин ског 
ма те ри ја ла, па је згра да оста ла це ло ви та са мо на пла но ви ма. По
зо ри шта не ка да мо гу да бу ду слич на др жа ва ма... 

Че као је. И ни је био спо ко јан. Ни је во лео да се фо то гра фи ше. 
Ни је во лео да фо то гра фи ја го во ри уме сто ње га. А ор га ни за тор ка 
сни ма ња је пи сци ма упра во то ре кла: „Са мо се опу сти те! И пре
пу сти те сли ци да уме сто вас го во ри хи ља ду ре чи!” Ме ђу про стор 
је ми ри сао на ити сон ко ји одав но ни је ме њан. За пра во, и на ме штај 
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је ве ро ват но био из до ба град ње са да већ не та ко но ве згра де. Фур
ни ра на пло ча сто чи ћа је са др жа ва ла тра го ве при су ства ге не ра ци
ја глу ма ца, опер ских пе ва ча и ба лет ског ан сам бла. Би ла је сва у 
кру жним „ожиљ ци ма” од вре лих шо љи ца ка фе или ча ја, ту и та мо 
ис пр ска на бе лим „пе га ма” од ка пљи ца ало ко хо ла. Фо те ље, од оних 
„јед но но гих”, мо дер них по чет ком осам де се тих го ди на, би ле су 
рас кли ма та не, ов деон де ме бла „жи го са ног” жа ром ци га ре те, од 
упо тре бе ра ши ве них ру бо ва. Ис па ли жућ ка сти сун ђер све до чио 
је о то ме чи ме су на ло же не, шта их чи ни из ну тра. Пи сац је нај зад 
схва тио: че као је, сви су че ка ли, у про ла зној про сто ри ји ко ја је 
слу жи ла за од мор у па у за ма про ба... 

Че као је. Не баш с ми ром. Од мах низ ход ник, не ко ли ко ме та ра 
да ље, би ла је дру га, она ве ћа са ла. Ода тле је до пи ра ла му зи ка, 
не ка со на та, рит ми чан звук сто па ла на пар ке ту... Пи сац се ис крао. 
Ни је знао да ли је то при стој но, да ли је уоп ште до зво ље но, али 
на чи нио је не ко ли ко ко ра ка низ ход ник и стао ис пред отво ре них 
дво крил них вра та са ле где се упра во од ви ја ла про ба ба ле та. На
спрам ни зид је био под огром ним огле да лом, са ду гач ким др ве ним 
др жа чем у ви си ни бо ка, на ко ји су ба ле та ни и ба ле ри не осла ња ли 
ру ку или но гу, ра де ћи не што што би се нај бо ље мо гло опи са ти као 
ис те за ње. Сед мо ро њих је, ме ђу тим, игра ло, уве жба ва ло део пред
ста ве. Ко ре о граф, сре до ве чан чо век, ду же ко се, пле ме ни тог др жа ња, 
по вре ме но би пље снуо дла но ви ма и уз вик нуо: „Сад, де цо!” Па опет: 
„Не, де цо, не ва ља! Иде мо, сад, исто!” Ба ле ри не су из во ди ле од го
ва ра ју ће фи гу ре. Дво ји ца ба ле та на су углав ном па зи ла да при др же 
крх ке парт нер ке ако се пре ви ше за ле те, ако до бро не про це не соп
стве не мо гућ но сти и про стор. Ма да је по вре ме но и из гле да ло као 
да их за др жа ва ју, спре ча ва ју да се не ви ну до пла фо на. Пет ба ле
ри на се по ди за ло на вр хо ве пр сти ју, вр те ло се, ле те ло од ба ле та на 
до ба ле та на. Све бр же... Ове шта ло је ре ћи, али мо жда и не ма бо љег 
по ре ђе ња, ли чи ле су на нај фи ни ји пор це лан ко ји иде од ру ке до 
ру ке. Све је де ло ва ло ве о ма по е тич но. Али и дра ма тич но, јер ка ко 
се ве жба од ви ја ла вр то гла ви је, мо гло се сва ки час оче ки ва ти да 
не ки од ба ле та на не успе да при др жи ба ле ри ну, да она пад не и да 
се не по пра вљи во, као пор це лан, рас пар ча на по ду са ле... 

Че као је. И био ус хи ћен. Пи сац ни ка да ни је та ко не што ви део 
из бли за. Сце на је дру го, у по зо ри шту увек вла да све ча на ат мос фе
ра успе ха, ту су и рас ко шни ко сти ми, од дам ских пар фе ма не осе ћа 
се ми рис зно ја вих те ла. Сце на је дру го, све тла су при гу ше на, ода
бра на је од го ва ра ју ћа шмин ка, из ра зи ли ца ба ле ри на су кон тро ли
са ни. А са да је грч око уса на го во рио ко ли ко је сва ки део ко ре о
гра фи је за пра во те жак, ко ли ко мно го на по ра се из и ску је од те ла. 
Оно што ће на сце ни из гле да ти као ла год на игра, са да је ли чи ло на 
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бес по штед ну бор бу са са мим со бом, а све за рад по сти за ња ле по
те ко ја ће не ко ме би ти при ка за на као до каз да нам је ле по та тек 
та ко до ступ на... Уо ста лом, осе ћај пи сца да је про ба на пор на по ка
зао се тач ним. Ко ре о граф је пље снуо дла но ви ма и про гла сио па у зу. 
Чла но ви ан сам бла су по ски да ли штит ни ке за лак то ве и ко ле на, 
узе ли гор ње де ло ве тре нер ки, по ди гли раз ба ца не пе шки ре и фла
ши це са во дом, па су го то во по па да ли по по ду дуж ход ни ка, јер 
су њи хо ву ме ђу про сто ри ју за од мор за у зе ли не ки пи сци ко ји су 
че ка ли на фо то гра фи са ње. Со на та у ве ли кој са ли за про бе је утих
ну ла. По моћ ни рад ник је укљу чио вен ти ла ци ју. Ко ре о граф је остао 
да пре ли ста ва нот ну све ску и пра ви за бе ле шке... 

Че као је. Са ко ле га ма пи сци ма. Гле да ју ћи да бу де што бли же 
ход ни ку. Са да се још бо ље уо ча ва ла ис по шће ност те ла игра ча, дао 
се при ме ти ти по не ки ми шић ко ји се још увек тр за, ви де ло се ко ли
ко су сви би ли зно ја ви, чу ло се ко ли ко су за ди ха ни... Јед на ба ле
ри на се др жа ла за чла нак. Стег ну то ли це је по ка зи ва ло ко ли ко је 
бо ли. Дру га је ду го пре ту ра ла по ран цу, по пи ла је чак две та бле те 
ја ког анал ге ти ка не би ли мо гла да на ста ви про бу... Је дан ба ле тан 
је го во рио тре ћој ба ле ри ни да то, не што, ви ше не ра ди, јер ма ло час 
са мо што је ни је ис пу стио... Она му је од вра ти ла да фи гу ра, тај 
скок, не мо же дру га чи је да се из ве де, а он ка ко хо ће... Че твр та је 
ћу та ла, се де ла је уза зид згр че на, гла ве спу ште не ме ђу ко ле на... 
Пе та се окре ну ла ка пи сци ма у ме ђу про сто ри ји, али их ни је гле да ла, 
већ је у том прав цу са мо зу ри ла...

Че као је. Прет ход ник је за вр шио са фо то гра фи са њем. По ја ви ла 
се ор га ни за тор ка фо тосе ан се, уве ла је пи сца у са лу. Фо то граф је био 
про фе си о на лац, ре као је не што ду хо ви то, по ку шао је да опу сти писца. 
По зи ра ње је по тра ја ло де се так ми ну та. А ка да је фото граф изјавио 
да је за до во љан, пи сац је иза шао из згра де Срп ског на род ног по зори
шта да на по љу са че ка ко ле ге ко ји се још ни су фо то гра фи са ли. Ус пут 
је ви део да је ход ник пра зан. Про ба ан сам бла је на ста вље на. Из ве
ли ке са ле са ве ли ким огле да лом је до пи ра ла со на та, рав но ме ран звук 
сто па ла на пар ке ту, чуо се по вре ме ни пље сак ко ре о гра фа и уз вик: 
„А сад, де цо, од по чет ка!” Та мо се, у му ка ма, уве жба ва ла ле по та...

Че као је. Осе ћао је да га све ви ђе но бо ли из ну тра. И не са мо 
да га бо ли та про ба ба ле та, со на та, по на вља ње фи гу ра, већ и фо
то гра фи са ње, по зи ра ње, пор тир на слу жбе ном ула зу ко ји ни је ни 
по ди гао гла ву са укр ште ни це док је пи сац из ла зио, свет ко ји се 
вр тео око по зо ри шне згра де до вр ше не са мо на пла но ви ма... Бо ле ло 
га је и то што је ве че рас он на ре ду, што у окви ру књи жев ног фе
сти ва ла у Но вом Са ду он има за ка за но чи та ње. И то што ће пред 
пу бли ком мо ра ти да се осме ху је. Као да књи жев ност, при ча ње 
при ча, пре све га не под ра зу ме ва ју људ ску му ку, бол чо ве ка. 




