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Зоран СТЕФАНОВИЋ
Српски научни центар; Научно друштво за словенске уметности и културе

СРПСКО ПОЗОРИШТЕ И СЛОВЕНСКА НАУЧНА
ФАНТАСТИКA,СА ОСВРТОМ НА ЧАПЕКА И БУЛГАКОВА
Апстракт: Иако је српска култура склона свакој фантастици, као и вези са
другим словенским културама, у позоришту је имала релативно мало инословенских
научнофантастичких драма. Аутор то тумачи идеолошким стегама Титовог режима и
другим геополитичким и друштвеним околностима. Даје се преглед српских извоёења НФ драма двојице у Србији високо цењених словенских писаца: Карела Чапека и
Михаила Булгакова.
Кључне речи: српско позориште, словенска научна фантастика, титоизам,
Хладни рат у култури, Карел Чапек, Михаил Булгаков

Историју српског научнофантастичког позоришта и драме још нико
није написао, а ретки су и покушаји светских канонизација ове теме — за
разлику од филма, где су нам ту важну појаву мапирали и растумачили у
меёународном оквиру Ранко Мунитић и Зоран Живковић [MUNITIĆ 1971 и
1973; ŢIVKOVIĆ 1984. и 1990], а у националном истражили Јован Ристић и
Драган Јовићевић [RISTIĆ I JOVIĆEVIĆ 2015]. То је чудно за културу која је дала можда прву научнофантастичку позоришну драму на свету: После милијон година Драгутина Илића (1889), што је ушло у канон светске фантастике, макар као информација [ŢIVKOVIĆ 1993].
На другој страни, постоје детаљне синтезе и лексикони опште историје српског позоришног и драмског живота (рецимо: ТОМАНДЛ 1953 и 1954;
VOLK 1992; ВОЛК 1995. и 1997; ЈОВАНОВИЋ и ЈАЋИМОВИЋ 2013; СТОЈКОВИЋ
2014, 2015, 2016, 2107, 2018], који се развија нарочито од краја 18. века када
је на позориште у Србаља — осим италијанског у приморју, а немачког,
француског и маёарског позоришта на континенту — капитално утицало и
руско, а уз њега често и чешко, пољско и друга словенска.
По овим истраживањима знамо да је позоришних представа по мотивима словенске фантастике у историји новијег српског позоришта било на
стотине. Но, од тога се на научну фантастику односи мали број. Све се остало може сврстати у бајке, басне, фантастику и фантазију разних врста од
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фолклорне до готичке, затим на магични /зачудни/ реализам или, пак, граничне приступе блиске авангарди, експерименту, психоделији, ониричности...
РАЗЛОЗИ МАЛЕ ПРОДУКЦИЈЕ
За ову оскудност научног у српском фантастичком позорју постоји
више озбиљних разлога.
Прво, научна фантастика — чија је основа пре свега когнитивна, а не
само зачудна — млад је филозофски систем унутар уметности, зрео тек око
два века, ако симболички рачунамо од романа Франкештајн или Модерни
Прометеј Мери Шели (1818). Под два, српско позорје се, па и друга балканска, развијало спорије него у неким другим деловима Европе, због хроничних прекида друштвеног развоја Срба, изазваних ратовима и окупацијама на
додирној тачки геополитичких блокова (цивилизацијско–религијских по Семјуелу Хантингтону), али је исто то позориште брзо хватало прикључак са
светом у временима мира. Треће, научнофантастичке теме су код Срба и у
Југоисточној Европи добиле прелиминарно културно право граёанства крајем 19. века, а масовно 1920–их, истовремено када и у Европи и Сједињеним
Државама, просторима са којима су Срби имали односе капиталне важности, да би данас НФ била подразумевана као саставни део опште културе
[видети локални прозни канон: БАКИЋ 2008].
Четврти разлог је последица другог, историјског: историја културе
кроз нова архивска и друга истраживања показује да је у Титовом револуционарном комунистичком режиму, уведеном у Југославији 1945. и на снази
до 1990, постојала забрана одреёених тема и приступа у јавној сфери, где су
две теме биле посебно сумњиве и непожељне, и морале су бити идеолошки,
понекад и законски спречене. Прва је била социјална анализа кроз домаћу
уметност, нарочито таква која би се бавила тоталитаризмом и која је могла
имати екстраполације шта ће бити од наше садашњости (чак и на нивоу
најмутније алегорије). Друга група под сумњом је била на макроетничким
(супраетничким) основама — у СФРЈ, кључној савезници САД и НАТО, а
тиме и подложној Хладном рату у култури [САУНДЕРС 2013] не само да су
српска и руска култура („империјалистичке― и „реакционарне― још чак и по
Енгелсу и Марксу) биле под посебно будним оком уредникâ, него је директно спречавано промовисање општесловенске културе, укључујући и бенигне прасловенске мотиве за децу и омладину. Идеолошко блокирање свесловенског аспекта у Титовој Југославији важило је на свим нивоима — не само
у популарној/масовној култури већ и на плану нискотиражних самиздата и
аматерских позоришних представа. То експлицитно сада знамо по бројним
примерима за стрипове, филмове и НФ књижевност, како указују истраживања и овог потписника за опусе Ђорёа Лобачева, Војислава Нановића, Лазе
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Средановића, Николе Лекића, Радивоја Богичевића и десетина других уметника.1
Да је и за српско позориште важило неумрло правило „Словенско не
читати― /„Slavica non leguntur―/ можемо констатовати имплицитно — по
аномалној оскудности пројеката, као неку врсту argumentum ex silentio. То
је на плану двоструко сумњиве научне фантастике — неапстрактног система мишљења, који захтева јасност и доследно извоёење идеје — доводило
до скромне домаће позоришне продукције у односу на изванредне могућности СФР Југославије која је имала 20–ак милиона становника. Због тога се
десила једна ограниченост и у позоришној фантастици, стерилност и неконкретност која је разбијена тек појавом круга писаца (српског, српско–хрватског и југословенског) око едиције „Знак Сагите― уредника Бобана Кнежевића [MILOVANOVIĆ 2016], када је кроз научну фантастику почела деинсталација идеолошких табуа корак по корак. То је током распада титоизма крајем 1980–их и раних 1990–их довело до можда средишње фантастичке школе у Југоисточној Европи, али и до јаког утицаја на позориште и филм, све
до данас. Ово, опет, није важило за српски стрип, који је имао јак континуитет, укључујући и фантастику, и остао традиционално виталан од 1930–их
до данас, упркос свих идеолошких удара од 1946. до 1990. [LOPUŠINA 1991].
Парадокс ове пропуштене шансе је у томе, подсетимо се, што је управо српска култура имала све предуслове за цветање (научне) фантастике у
позоришту, где су важнији елементи били: уроёена склоност читалаца ка зачудном; јака фолклорна основа фантазије; традиција у драмским текстовима
Драгутина Илића и његових потенцијалних наследника као што је то био
Владимир Велмар Јанковић; теслијанска традиција; персонални прикључци
на све главне векторе светске научне фантастике у 19. и раном 20. веку: пре
свега француске, немачке, англоамеричке и руске; јака, а науци, технологији и фантастици склона историјска авангарда и неоавангарда; светски супериорна српска радиофонија, награёиванија у 20. веку од британске или француске... Уз све то, у Београду је 1967. основан и један од главних фестивала
алтернативног позоришта на планети, БИТЕФ (Београдски интернационални театарски фестивал), где је сваки важнији светски тренд позоришне научне фантастике виёен код југословенске публике док је још у заметку био
[о ширем значају и новом схватању фестивала: MEDENICA, 2017; RADULOVIĆ,
2017; МЕДЕНИЦА, 2019].
Истина, ова оскудица словенске и опште научне фантастике у српском
позоришту за одрасле се у јавности није пуно примећивала, јер је СФР Југо1

Укључујући и тродеценијско искуство самог потписника у уметничкој продукцији.
То искуство редовно указује да се механизам имплицитних тематско–идејних забрана у популарној култури у Србији одржао у неким видовима до данас, када у локалној култури
знатним делом влада страни, западни капитал.
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славија имала солидно преводно издаваштво, али и увоз књига и филмова са
Истока али далеко више са Запада, чиме је испуњавала већину потреба публике за когнитивно и технолошко чудесним. Тако је фантастика ретко налазила пут у домаће драмске адаптације у позоришту, док је на изванредном
драмском програму Радио Београда тога ипак било више.
Занимљиво је да су неки од словенских писаца у Србији цењених по
научној фантастици — као што су то Бугарин Димитар Иванов Стојанов
(познатији као Елин Пелин, 1877–1949), Рус Јевгениј Иванович Замјатин
(1884–1937) или Чех Јозеф Чапек (1887–1945) — играни на српским сценама са фантастичким делима друге, али не и научнофантастичке врсте.
ЧАПЕК И БУЛГАКОВ КАО ИЗУЗЕЦИ
Но, постојали су и изузеци, и они имају континуитет од стотинак година на локалној сцени. Овде дајемо пример два имена, са аспекта Срба незаобилазна, добро позната у југословенској култури још у раздобљу измеёу два
светска рата.
Једно је у Срба изузетно цењени и утицајни Чех Карел Чапек (1890–
1938), са дубоком локалном рецепцијом кроз читав главни део каријере
аутора, како видимо по српској штампи оног времена, а још више по новим
синтетским увидима [KORDA–PETROVIĆ 2006]. Његова драма Р. У. Р. — Росумови универзални работници (sic; R.U.R. /Rossum‘s Universal Robots —
Rossumovi Univerzální Roboti/, 1920) са успехом је извоёена на главним сценама источног дела Краљевине Југославије: прво у Народном позоришту
Београду 1922, само годину и десет месеци након чешке премијере, а затим
и 1936. у Народном позоришту у Нишу. Иако је вишекратно обраёивана у
српској и југословенској литератури и имала кључни и непосредни утицај
на локалне уметнике, занимљиво је да ова драма после Другог светског рата
није извоёена у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији, све
до радијске верзије у Београду 1990. — у години када се земља распала.
Чапек је у Краљевини представљен и класичном антифашистичком
драмом Бела болест (Bílá nemoc, 1937), која је са пандемијом короне изнова
постала актуелна — и на плану биолошке пошасти, геополитичке безобзирности и менталитета глобалне цивилизације. Драма је имала три различите
поставке у Новом Саду и Београду већ 1938. али и одмах након ослобоёења
Ниша од Немаца, крајем 1944, док је Црвена армија још била у Србији у антифашистичком походу по Европи.
У наше доба је упризорен текст Карела и брата му Јозефа Из живота
инсеката (Ze života hmyzu, 1921) у Београду 2017. године. Текст се, истина,
у науци види алегорија, а не као научна фантастика, али није безначајан за
нашу тему, јер се, баш као у случају Орвелове Животињске фарме, добија
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класична НФ социолошка реторта — односно, иако у овом случају не постоји симаковски новум могуће интелигенције створова, нека нам буде дозвољено да овај жанр басне за одрасле видимо и као могућност за новум на
плану друштвених наука.
*
Друго важно име је Рус Михаил Афанасијевич Булгаков (1891–1940),
чије је присуство у свим слојевима српске културе постојано: од улоге у
лектирама до оригиналног играног филма, као што је то била југословенско–италијанска копродукција Мајстор и Маргарита једног од кључних
српских синеаста Александра Саше Петровића (1972) или својевремених
припрема Зорана Туцића за истоимени стрип.
Булгаковљев времепловни Иван Васиљевич (Иван Васильевич, 1936)
игран је у позоришту у Београду 1975. године; дословно пророчко, чак и са
аспекта данашње изопачене медицине Псеће срце (Собачье сердце, 1925),
које је у СССР објављено тек 1987. а играно у Београду 1979, Нишу 1992. и
Сомбору 2008. године; такоёе времепловно Блаженство (Блаженство /Сон
инженера Рейна/ 1934; објављено 1966) играно је у Београду 1989, као и заумна сатира Ђаволијада (Дьяволиада, 1923) у Шапцу 2012. године. Од особитог је значаја да је Псеће срце поставио управо Александар Петровић, са
ансамблом који је чинила елита српске сцене.
Занимљиво је да други руски великан научне фантастике, у овој области још цењенији Јевгениј Замјатин (1884–1937) није код Срба добио сценску адаптацију романа Ми, иако је у Србији (а тиме и СФРЈ) роман објављен
још 1969, а у СССР тек 1988. То је исправљено тек радијском верзијом у Београду, убрзо након пада титоизма, 1993. године, а дотле је Замјатин на српским сценама био представљан, али текстовима без пресудних НФ елемената.
*
Видимо да је инословенска научна фантастика у српском позоришту
непрекидно присутна најмање једно столеће, најкасније од 1922. године, и
да су Чапек и Булгаков укупно имали петнаестак српских поставки на сценама и на радију. Мислимо да је ово био тек врх леденог брега стварних интересовања публике и елите, али и да је сличних поставки било више него
што мислимо, што би богата и солидно дигитализована граёа Музеја позоришне уметности у Београду могла да покаже [ТЕАТРОСЛОВ; RADULOVIĆ
2016].
Срећом, притисак идеолошке прошлости је у 21. веку изгубио своју
инерцију и сада се јавно враћа потреба српске културе за овом врстом културно блиског, мисаоног и узбудљивог позоришта.
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НФ ТЕАТРОГРАФИЈА КАРЕЛА ЧАПЕКА
НА СРПСКИМ СЦЕНАМА

Р. У. Р
Премијера: Народно позориште, Београд, 29. 11. 1922.; Велимир Живојиновић Масука, редитељ; Богољуб Крејчик и Велимир Живојиновић,
преводиоци са чешког; Карло Гренинг, костимограф, сценограф; Извор са
две критике: http://teatroslov.mpus.org.rs/predstave.php?id=1338
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Р. У. Р.
Премијера: Народно позориште Моравске бановине, Ниш, 22. 10.
1936.; Велимир Живојиновић Масука, редитељ; Велимир Живојиновић и
Богољуб Крејчик, преводиоци; Извор: http://teatroslov.mpus.org.rs/predstave.php?id=15178
Бела болест
Премијера: Српско народно позориште, Нови Сад, 11. 1. 1938.; Александар Верешчагин, редитељ; Радован Лалић, преводилац са чешког; Миленко Шербан, сценограф; Извор: http://teatroslov.mpus.org.rs/predstave.php?id=12213
Бела болест
Премијера: Народно позориште Дунавске бановине, Нови Сад, 25. 1.
1938.; Фердо Делак, редитељ; Радован Лалић, преводилац; Миленко Шербан, сценограф; Извор: http://teatroslov.mpus.org.rs/predstave.php?id=13932
Бела болест
Премијера: Народно позориште, Београд, 12. 3. 1938.; Ерих Хецел, редитељ; Радослав Веснић, преводилац; Владимир Жедрински, сценограф; Извор са пет критика: http://teatroslov.mpus.org.rs/predstave.php?id=2394
Бела болест
Премијера: Ниш, Народно позориште, 3. 12. 1944.; Јован Палавестра,
редитељ;
Радослав
Веснић,
преводилац;
Извор:
http://teatroslov.mpus.org.rs/predstave.php?id=7191
Из живота инсеката
Премијера: Београдско драмско позориште, Београд, 6. 12. 2017.; Иван
Вуковић, редитељ; Слободан Обрадовић, преводилац и драматург представе; Весна Поповић, сценограф; Ивана Младеновић, костимограф; Ирена Поповић Драговић, композитор; Марија Миленковић, кореограф; Извор:
http://teatroslov.mpus.org.rs/predstave.php?id=15872
НФ ТЕАТРОГРАФИЈА МИХАИЛА АФАНАСИЈЕВИЧА
БУЛГАКОВА НА СРПСКИМ СЦЕНАМА
Иван Васиљевич
Премијера: Савремено позориште (Сцена на Теразијама, Београд, 8. 3.
1975.; Радослав Златан Дорић, редитељ; Лидија Булајић, преводилац са ру219
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ског; Миомир Денић, сценограф; Ана Несторовић, костимограф; Душан Лукић, аутор сликарских радова; Александар Кузмановић— аутор вајарских
радова;
Вељко
Марић—
композитор;
Извор:
http://teatroslov.mpus.org.rs/predstave.php?id=3312
Псеће срце
Премијера: Атеље 212, Београд, 17. 2. 1979.; Саша Петровић, редитељ,
аутор адаптације, уредник музике; Владислав Лалицки, сценограф; Дивна
Јовановић, костимограф; Ратомир Ђуровић, кореограф; Војислав Воки Костић, аутор адаптације музике; Извор са десет критика: http://teatroslov.mpus.org.rs/predstave.php?id=10312
Блаженство
Премијера: Мало позориште „Душко Радовић―, Београд, 22. 5. 1989.;
Никола Јевтић, редитељ; Ничева Јефтић и Милена Костић, костимографи;
Зоран Пушкарић, сценограф; Владимир Петричевић, композитор; Извор података: http://teatroslov.mpus.org.rs/predstave.php?id=4189
Псеће срце
Премијера: Народно позориште, Ниш, 21. 5. 1992.; Александар Товстоногов, редитељ и аутор адаптације; А. Ставицки, аутор адаптације, редитељ; Весна Станић, преводилац; Иштван Хупко, сценограф; Биљана Крстић,
костимограф; Мераб Гагнидзе, музика
Извор: http://teatroslov.mpus.org.rs/predstave.php?id=8312
Псеће срце
Премијера: Народно позориште Сомбор, 7. 6. 2008.; Радослав Миленковић, редитељ; Јурај Фабри, сценограф; Ерика Јанович Кањо, костимограф; Извор: http://teatroslov.mpus.org.rs/predstave.php?id=10806
Ђаволијада
Премијера: Шабачко позориште, Шабац, 28. 1. 2012.; Додатак наслову:
Повест о томе како су близанци упропастили књиговоёу; Никита Миливојевић, редитељ, драматург, сценограф, уредник музике; Јелена Стокућа, костимограф; Извор са једном критиком: http://teatroslov.mpus.org.rs/predstave.php?id=14819
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