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Eno ti devojke.

O ne! 
Tragedija!



Ј а с е н  Б о к о

Илустровао 

Душан Павлић

ПозОРишТе

Ma ba{ si 
komedija!

Hej, ko je 
grickao ma~?

Ne mogu da verujem 
da ste uzeli pravog 

kowa! Buaaa!

Hej, vrati 
mi tekst!

Opet neki bajat tekst... Kad 
}e da rade ne{to novije?

Pa mora da 
oseti tekst!

Opet se dru`i{ 
s tim glumcima!
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Опонашање је основно сред-
ство сасвим малог детета у са-
владавању многих задатака које 
му поставља живот. Учимо тако 
што имитирамо покрете мајке, 
оца и старијих који су око нас. 
Касније опонашамо игре и си-
туације које смо видели, а и кад 
одрастемо, нећемо одустати од 
имитирања много чега – некад 
доброг, некад лошег.

Izra`ajnije!	
IZRA@AJNIJE!

Hej,	pa	danas	se	
igramo	pirata!

Gre{i{!	Danas	je	na	
redu	Divqi	zapad!

Ne}u	da		
me	opet	

vezuju	za	
totem!

Voah!

A	da	se	igramo	
pozori{ta?

Ups,	
opet	sam	
pogre{io	

dan!

[та смо радили док смо били сасвим мали? Играли смо се!
Играјући се, учили смо о свету око себе, а оног тренутка када 

смо се сами, с другом, мајком или играчком заиграли, па почели 
да имитирамо неку ситуацију коју смо видели, ушли смо заправо 
у позоришну представу. Tамо лутке или глумци опонашају неке 
животне ситуације, нешто што се једном можда могло догодити. 
Било једном – почетак сваке приче – у позоришту никада није из-
говорено, јер позориште не прича приче; оно их ствара, приказује 
их опонашањем, без приповедача.

У овој књизи проћи ћемо кроз оно што је у позоришту најва-
жније. Открићемо његове мале тајне, сазнаћемо која су занимања 
повезана с позориштем и можда схватити шта је то што га чини 
тако чудесним. А онда ћемо, кад га мало боље упознамо, и сами 
покушати да направимо позоришну представу. За то је потребно 
много љубави, страсти и знања.

Сви који се баве позориштем знају да је оно уметност у коју се 
лако можемо заљубити до ушију, а та љубав, за разлику од осталих 
дечјих љубави, тешко пролази... И добро је што је тако!



KAKO	JE	SVE	PO^ELO

Nајраније познато позориште настало је с првим цивилизаци-
јама, у долинама великих индијских река, пре више од 3.000 

година, а сценске лутке биле су популарне у Индији и широм 
Азије и пре но што је западна цивилизација открила писменост. 
И у древном Египту постојале су игре које су имале сценске еле-
менте.

Настанак позоришта као умет-
ности какву данас познајемо за-
слуга је старих Грка. Они су слави-
ли Диониса, бога плодности, винове 
лозе и вина. У веселим поворкама у 
његову част певане су шаљиве песме 
које је изводио хор с маскама јараца. Ја-
рац се на грчком каже трагос, ода је песма 
и комбинацијом те две речи (трагос + ода) 
настао је појам трагедија, дакле – јарчева пе-
сма.

Ако се запитамо како су се 
споразумевали људи у преисто-
рији, како су објашњавали тешко 
разумљив свет изван склоништа, 
можемо претпоставити да су 
користили глас и покрет. Веро-
ватно су, баш као и цртежима, 
некаквим ритуалним сценским 
играма приказивали својим са-
племеницима приче из лова.
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Video si 
medveda?Buh, buh!

И све би можда остало на песми да се 
из хора није издвојио хоровођа, који се 
са хористима упустио у дијалог, разго-
вор. А баш је дијалог основни елемент 
позоришта. И тако је из веселе песме у 
другој половини шестог века пре нове 
ере настала – грчка трагедија. 
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Ti si hri{}anin?

Ne - glumac.

Kakav je ovo dijalog? 
Pri~a satima sam sa 

sobom.

Победници фестивала и на-
ма су познати. Есхилове, Софо-
клове и Еурипидове драме и да-
нас се изводе.

У античкој Грчкој представе су се приказивале на фестивали-
ма, а позоришта су била велика као данашњи фудбалски стади-
они. Писци – победници тих такмичења – добијали су божански 
ста тус и слављени су, а народ је трагедије дубоко проживљавао и 
стрепео заједно с јунацима.

Нажалост, већ у античком Риму оно што се догађало на по-
зорници изгубило је значај уметности и постало место забаве, 
а на представама су понекад чак вршена и брутална погубљења 
непријатеља, пре свега хришћана. Глумци више нису били це-
њене особе. Најчешће су глумили разбојници или робови, ни-
када угледни грађани, па кад је црква у средњем веку почела 
битно да контролише друштвени живот, позориште као органи-
зована активност потпуно је нестало.
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