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ЕТИ КА У ПО ЗО РИ ШТУ
Сажетак:Основнициљовоградаједефинисањеиистраживање
појмазначењаетикеупозоришту,анализомфилозофскихсписа:
Платона, Аристотела, као и театролошких студија Вилијама
Шекспира,СареБернар,Станиславског,којисубилиупотпуно
стипосвећенисвомпослу,мисијидадопринесустварањувисоко
професионалном позоришту. За њих позориште је требало да
откриваистинеосвету,човекустварности:апсурдној,тешкој,
неизвесној.Позориштејеживауметност,којасеодиграваовде
исадаисвакоизвођењејеувекдругачије.Представајејавнидо
гађајитачињеницаовууметностдоводиуспецифичнупозицију
антиципатораразличитихпсихолошких,социјалних,друштвених
феномена,дискурса,стереотипаупонашањујединке,групељуди,
алиисамедржаве.ИакојеШекспирписаоопозориштуистине,
моралнимособинамаглумца,КонстантинСергејевичСтанислав
скијеуделима:МојживотууметностииСистем,Етика–умет
ностглумцаиредитеља,режијамаЧеховљевихделауМосковском
Художественомтеатрумаркантноразматраопроблемеетикеу
позоришту:есенцијупозоришнеуметности,радглумцаиредите
љанапробама,посвећеностансамблаидејикомадаипредставе–
језгромдрамскогтекста.РадСтаниславског ињегова поетика
инспирацијасузанастанаковограда.

Кључнеречи:позоришнаетика,раднапробама,језгродрамског
дела,дисциплина,идејадоброг

Волиуметностусеби,анесебеууметности

КонстантинСергејевичСтаниславски

Уметносткојаваспитава

Питањеукаквомсуодносуетикаиуметностнезастарева.
Свака цивилизацијска промена доноси са собом дискурсе
којипроблематизујузначај,улогуимоћилинемоћуметно
стиињенутицајнадруштвенадогађања,развојкритичке
мисли,њенутицајнапублику:понашање,вредности,ста
вове.Акоданасживимо„упијајући”некритички садржаје
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масовнекултуре,данас,увремехибридизацијеуметности,
економске, емигрантске кризе, питамо се, да ли уметност
мора„поноводасероди”,акојеумрла.Аумрлесусвење
непросветитељскеидеје,„чисте”идејеизванпрагматичних
циљевауметникаиинституцијакојекупујуиврлојефтино
продајуњихова дела.Питамо се, где је нестала уметност,
којаафирмишедоброучовеку.

Речетикаводипореклоодгрчкогethos–обичајиethikos–
моралан, термин који се односи и на морал. Филозофска
дисциплинакоја себавиетиком јеphilosofiamoralis,pshi
losophiapractis,којазасвојпредметистраживањаимамо
рал,моралневредности,моралнепојаве,каоикритеријуме
моралности.Онасеодређујеикаоидејаодобромеи„об
лицима”ваљаногпонашања.„Упоследњевремесеразвија
примењенаетика,крозсвојеразнеобласти(пословнаетика,
биоетика,еколошкаетика),којаистражујештајеисправно
и прихватљиво, ашта није у посебним областимаљудске
праксеизаштојетако”.1

Каофилозофскадисциплинаетикасеможедефинисатикао
теоријаморала,али„требаиматиувидудасеупоследње
времебришу„границе”измеђутерминаетичаниморалан,
те„терминетичанпостајесинонимзатерминморалан–по
готовоиусвојојнегативнојформинаетички.”2

Проблем етике у уметности започиње самим уметничким
стварањем,билодајеоноуписаном,изреченомилиизво
ђачкомоблику.

Разматрањеулогеуметности,њенеетичкефункцијенеодво
јивојеодПлатоновогфилозофскогделаивисокихвредно
стикојеуметносттребадаиспуњава,очемупишеПлатон
у„Држави”.ЗаПлатонауметностније„миметичка”,зање
гајеонапоетизована,метафизичкаделатностљудска,која
требадаслужидржави,владару.Идеали:ученост,едукација
билисузаПлатонадеопоезијеифилозофије,докјепред
стављачка уметност представљала дело „ниских људских
страсти”,неприхватљивих,неморалних,очајнихпојаване
достојнихједнедржаве.„ПлатонјехтеодапротераХомера
изсвојеидеалнедржаве,јеруплаканиАхилмјунак–плач
љивац,нијеличионаузорвреданугледања.Оконасчесто
слушамодауметност,нарочитопозориште,јестеоружјеу
класнојборби,инструментобразовањамаса.Тадвојност
јесталновидљива.ПобедникнадХомером,Платонусвојој

1 Бабић,Ј.Етикаиморал11.5.2008,20.9.2016.http://www.doaserbia.nb.
rs

2 Исто.
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сањанојдржавидозвољавапостојањепредставакојеповезу
јупоезију,музикуиигрууимерадости,опуштања,забаве–
paidia.Алиpaidiajeукрајњемрезултатуистовременоpaidei
односноваспитање,хармонијасадржанаууметничкомде
лу,чаробностњеговихритмовауформирању,моделирању
душечовека.”3

Платонутопистичкиверуједапесништвоифилозофија,ви
сокаетичкауметност,којане„додирује”чулниаспектбића
можедапроменичовека који ћеживетиуидеалној зајед
ници.Платоновсветуметности јекосмички,недодирлјив,
докАристотелусредиштехеленистичкогсветафилозофије
поставља „човека по средини”. Аристотел се вратио ово
земаљскомживоту, као једином облику постојања у којем
човепроналазисврхуделања.Тојесветпромене,разигра
ности,чулнихсазнања,разноликости,алиисветукомесе
крозуметностзабављамоиедукујемо.„Онизричнополеми
шепротивплатонскеидеједобракаопринципаЕтикеина
ширемземљиштуискуственогасветазаснивасвојуетичку
мисао,учемусесастојињеговетичкиреализам.”4

ЕтичкагледиштакојаАристотелизлаже,акојатребадаслу
жеуметностикаоврхунскомдобрусу:реализам,рациона
лизам,иманентизам,енергизам.

„РеализамНикомаховеетикесастојисеутоме,штоАристо
телнепримаПлатоновоучењеоидејамаизамерамуштосе
идејесхватајукаобићаодвојенаодпојединачнихствари,јер
сетаконеможеобјаснитипроблемпостојањаибићаствари.
ДокПлатоннеможедапревазиђедуализамидејеистварно
стииусвојеобјашњењесветаиживотауносихеленистич
комбићустранелемент,кодАристотелаидејаистварност
падајууједно:измеђуњихпостоји,несамохармонија,него
иистоветност.”5

Аристотелјерационалнимислилац,ончовекавидикаоте
лесноидуховнобићеикададефинишетрагедијууводећи
терминкатарзе,ончинипрекретницууизучавањууметно
стикојанијесамоделоинтелекта,већиемоција.Аједино
кроз складно усклађене емоције, помирењемдионизијског
иаполонског,човекпостижехармонијусасобомисасве
том.ЗаАристотелаетичкосазнањеимасвојизворуразуму,
индукцијаидедукцијаседодирују,алииспајајууњеговом
учењуоетици.Зањегасунеобузданестрастииафектидео

3 Ђурић,М.Аристотелкаоетичар,у:Никомаховаетика,ур.Ђурић,М.
(2003), СремскиКарловци,НовиСад:Издавачка књижарница Зорана
Стојановића,стр.11.

4 Исто,стр.9с.
5 Исто,стр.11.
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психопатологије.Тојенештоизванетичкогоквираокојем
пишеАристотелуНикомаховојетици.

„ДокјеПлатончовековоморалнозрачењевезаозанатчулни
светидејаикаонајвишиморалнизадатакпоставиобежање
увишинатчулнисветитежњусасличношћусабогом,Ари
стотелтрансцеденталнунормупреносиувољуморалнеје
динкеитосапуномодлучношћуослобађањаЕтикеодсваке
везаностизанатприроднуузвишеност,тејенаособинама
људске природе, не само заснива, него је у оквиру овозе
маљскестварности,нарочитоуоквиручовековаполитичко
гаживота,изавршава.”6ЗаАристотелаЕтиканијеидилика
сазнајне врлине, него морално делање, морални живот –
блаженствокаодеоморала.Блаженствоједелатностдуше
премаврлини,доксеврлинавезујезапојаментелехије.А
врлинанијениафекатнимоћ,већначинпонашањакојим
човекпостаједобар,ањеговаделаћетуособинуиподржа
ти.Делање,анесазнањејекрајнициљЕтике.Предметње
ногизучавања јесуљудскерадње.Оваквоетичкостанови
штеобележавасекаоенергизам.Аристотеловбиологизам
долази до изражаја и у тумачењу етичког понашања, које
подразумевадоброкаотакво,радњуивештину.

Дуализампозоришнеетике

Дефинисањепозоришнеетикепроизилазиизфилозофских
системаиодликапозориштаантичкегрчке:позориштана
мењеногкултубогаДиониса,алиипозориштунамењеном
уздизањудржаве као снажногподстицајаљудима, који су
доласком у позориште показивали своју верност, оданост,
иакосубиликласнодетерминисани.„Позоришнаетикане
може бити ништа друго до једнапоетика (или, поКишу,
поетика),јерсеонадржипозориштакаостварлачакогфено
мена,атозначикаоуметничкоги/илиестетскогфеномена,у
чијојсеслужбиналазеисвиморалниодносикојитупостоје
(...).Аналогно томе семожерећида јепозоришној етици
важно позориште, позоришно дело, представа као естет
скипривид,анеетика, јерсвиморалниодносикојисету
развијају,пресвегаодносиглумцаиредитеља,затимреди
тељаисценографаикомпозитора,алиитехничкогособља
служепредставикаопозоришномделу. Премадефиници
јиовеколективнеуметности,позоришна трупа (заједница
иликолектив)можеиматиунутрашње јединство само ако
јепретходно створено техничко, психофизичкои естетско
јединство,штоувекпретпостављаодговарајућеморалнеод

6 Исто.
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носеиетичкимоменат”.7Премадефиницијиовеколективне
уметности,позоришнатрупа(заједницаиликолектив)може
иматиунутрашњејединствосамоакојепретходностворе
нотехничко,психофизичкоиестетскојединство,штоувек
претпостављаодговарајућеморалнеодносеиетичкимоме
нат.Етикуупозориштуможемодаизучавамонапланурада
ансамбланапробама,њиховојпосвећености,дисциплини,
одговорности,прихватањуразличитостидругогистварању
одговарајућих, компатибилних односа, који ће довести до
повољногисхода.

Позориштејеуметностнајосетљивијанасветистварност.
Позориште је одраз стварности. Као жива представљачка
уметност, која се дешава „овде и сада” она увек треба да
преиспитујемеђуљудскеодносе, да критикује власт, да се
бави друштвеним и моралним стереотипима. Позориште
задире у поље емоција, што је у театролошким, научним
и публицистичким истраживањима до сада представљало
„табутему”.Каоштописац,редитељулажуемоције,как
кобистворилидраму,представу,икаоштојењиховодело
„натопљено”субјективношћу(њиховимфрустрацијама,на
дањима, страховима), тако и публика првенствено реагује
емотивнонаприказано.Зањуједоживљајпредставепрвен
ствено емоционални доживљај, што је ауторка текста до
казала емпиријским истраживањем доживљаја позоришне
представе,које јеобјављеноукњизи„Публикамјузикла”,
којујеЗадужбинаАндрејевићобјавила2014.године.

„Упозориштунесамоштојесвеопипљиво,већијавно.То
је јавни,друштвении групнидоживљај.Живиљудипоја
вљујусепредживимљудима.Животочиуочистојииспред
другог живота. Ова посебност, једноставност позоришта
објашњава због чега се питање етике опет пробудило (...)
Али,маштада семислиоњеговој актуелности треба за
кључитидајетонеизмерносложенитежакпроблем.”8Про
блеметикеупозориштусводисенадидактизам,напитање,
далипозориштеучи,подучава,или јеоносамо„убијање
времена”passemtemps.Раскин(Raskin)јепроповедаодаје
задатакуметности(теипозоришта)дапродубљујерелиги
ознаосећања,даподижеморалностање.Готовоистовреме
нојенасталачувенаиданасприсутнатеоријаLartpoureL
art,artforartssake.Готовоистовременојенасталачувенаи
данасприсутнатеоријаLartpourelart,artforartssake.Тоје

7 Дамјановић,М.Естетско – етички императивСтаниславског, у: Ети
ка–уметностглумцаиредитељаприредиоЛазић,Р.(1990),Београд:
Алтера,стр.13.

8 Терлецки,Т.(1990)МоралупозориштууЕтика–уметностглумцаи
редитеља,Београд:Алтера,стр.73.
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постојањеуметностирадиуметности, ослобађањеумет
ника од свега, стварање за човека.Уметност је изнаджи
вота,ослобођенасвихстега.Писац,редитељпочеоједасе
смелообрачунавасастварношћу,критикујућимеланхолију,
романтичарске„утопљенедуше”.

НијелиШекспир(ShakespeareWilliam)уХамлетутакоду
бокоибриљантнопроблематизоваопитањеетике.Проблем
унутрашњегетичкогконфликтаДанскогкраљевића,којиво
диемотивнуборбу,својуличнуборбу,алииборбузауни
верзалнуправду,правичностиистину.Усценимишоловке
Шекспирјетакодубокоибриљантнопроблематизоваопи
тањеетике.Унаведенојсцени,сценипозориштаупозори
шту,Хамлетговоримудреречиглумцимаотомекакотреба
даиграју.Њиховизразтребадабудеумерен,хармоничан,
њиховеемоције,нетребадабудупренаглашене,страствене,
извештачене.Урлање,хистерисањеипатетиказаШекспи
раињеговогјунакајелошаглума,глумабезморала,глума
занекузабављачкутрупу.Усценимишоловкедемаскирасе
убиство,злочинисазнањекојеубиоХамлетовогоца?Није
литонајснажнијатезаотомеукомправцутребадасераз
вијевредностипонашањечитавогчовечанства.Такоједно
ставне,универзалне,непролазнеистинејесаопштиогени
јалниШекспир.Свесетичуизучавањаетикеупозоришту.

Шилер (Shiler) је развио теоретско схватање позори
шта – стида у расправиDas Theater ais moralishe Anstalt
(Позориштепосматранокаоморалнизакон).

КаоикодДидроа,Гетеа,позориштејеместоедукације,оно
је део „учене културе”, која треба да образује народ, нау
чигалепомјезику,маниримаиваспитавага.Највећатра
гичаркадеветнаестогвекаСараБернар(SarahBernarh)пру
жазначајандоприносизучавањуетикеупозориштуусвом
делу:Уметносттеатра.УпоглављукојесеназиваМорал
неособиненужнезаглумца,Бернароваетичкогглумцавиди
каообразованог,уметникаснажноизраженевоље,безкоје
немапостигнућаубилокомсегментуљудскогделовања.За
Бернарову,попутШекспираглумацтребадаиграприродно,
искључивоуслужбиуметности,радиидеје,анерадидоби
јањааплаузаилиславекојаумртвљујеглумачкуенергију,од
глумцаствара„марионету”услужбиславе,славекојаједео
тренуткаиврлојепролазна.

„Природностсеникаконепостижеакоуметникнемаствар
неснагедаиспољисвојуличност.Потребноједаунекуру
куонзаборависебе,дасасебескиневластитеособеностии
навучеособеностиулогекојуглуми.Узбуђењеутомтренут
ку,радостилиболзбогдогађајатогдана–светоморадасе
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заборави.Управозбогтогаштоневодимдовољнорачунао
тојобавези,једанодмојихпочетакауКомедиФрансез,био
је,какокажеСарсеј,промашај.Подногебитребалобацити
недаће,животнебриге,ослободитисвојуличностнанеко
лико сати,дабисекорачалокроз сан, заборављајући све.
Природностсеникаконепостижеакоуметникнемастварно
снагедаиспољисвојуличност.Потребноједаунекуруку
онзаборавинасебе,дасасебескиневластитеособеностии
навучесвојственостулогекојуглуми”.9

Станиславскистрогиучитељ–нашсавременик

Станиславскипозориштесагледавакаоместоиспољавања
реализма, психолошки истраженог до танчина. У позори
шту,онакокакогајеСтаниславскиобликоваокарактеристи
келиковасупрецизнодефинисане,изнијансиране,аглумац
јеснажномотивисаниспремандасепотпунопосветисвом
позиву.ЊеговСистем траје на позоришним сценама и у
оквирупрограмапозоришнихшколадоданас,упркоссвим
борбама које су против истог водили: Мејерхолд, Брехт,
Гротовски, Барба.Иако су се борили за доминацију позо
ришта,којенијепозориштеречи,већистраживачкопозори
ште,позориштеукомејепроцеснастанка,процеспробања
важнијиодконачнепредставе–премијере.ИакосусеМе
јерxолд, Брехт, Гротовски, Барба борили за знаковитост и
симболизампозоришногизраза,принципиСтаниславскоги
његовапозоришнапоетикасуидаљеприроритет,канону
глумачкој,редитељскојуметности.Питањекојејеиудваде
сетпрвомвекуинтригантнојезаштојеСтаниславскитолико
популаран,јак,непревазиђен?Одговорјеједноставан:Ста
ниславскисебавиољудскомпсихом,пренеојесамживот,
његов„исечак”напозорницу.Истраживаојенесвесно,учио
је глумце како да свеснимпсихотехникама изазову несве
сноиинтерпретирајугакаосвеснопонашањелика.Учио
је оснивачМосковскогХудожественог театра глумце како
даоправдајусвојлик,будудобрипартнерисвојимколега
ма, да концентрацијомпобеде публику, показујући јој сам
живот:туморан,меланхоличан,тежак.„Требаприметитида
насупротнекимдругимпозоришнимтрудбеницима,којиу
свакојдрамигледајусамоматеријалзасценскупрераду,ја
сматрам да при постављању сваког значајног уметничког
дела,редитељиглумциморајудатежештојемогућетач
нијемидубљемсхватањудухаизамислидрамскогписца.
Те замисли не треба замењивати својим. Интерпретација
драмеикарактерњеногсценскогостварењаувексуунеиз
бежнојмерисубјективни,алисамоиздубокогразумевања

9 Бернар,С.(1996)Уметносттеатра,НовиСад,стр.128–129.
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уметничке индивидуалности пишчеве и оних идеја и рас
положењањеговихкојесустваралачко’језгро’драме,позо
риштеможедауђеуњеговууметничкудубину.”10Систем
Станиславског подразумева транспоновање драмског дела
усценскодело.Какото„чудно”звучиданаскададрамски
текст или сценарио представља само повод за игру, пока
зивање, истраживање различитих позоришнихформи: не
целовитих, авангардних, перформативних. Станиславски
постављавискоекритеријумепредредитељаиглумце.По
зориштејезањеганепрекиднипроцестрагањазапотпуним
и„правим”решењима.КаоредитељСтаниславскипошту
јесваког глумца, свечлановеекипе.Његоваразматрањао
позоришнојетицинисускупморалнихнорми,законитости
којихауторипредставетребадасепридржавају.Не,Стани
славскижелидастворивисокопрофесионалнитеатар,који
неподилазипублици,лошимукусимазабављачкекултуре.
Његовопозориштејестедонеклесимулацијаживота,алије
динотакоономожепремаСтаниславскомдапроблемати
зујесамуегзистенцијуикодглумцаикодпубликеразвије
осећајемпатијезасудбинуликова.Емпатијајенајдрагоце
нијачовековаособина,толикоретка,аликојакрасињегово
слабашноинесавршенобиће.

„Задатакуметности,апрематомеипозориштаје–грађење
унутрашњегживотакомадаисценскооткривањеосновног
језграимисли,којисусеоплодилииродилиделопесни
ка, композитора”.11 Станиславски је волео уметност којом
се бави, био јој је потпуно посвећен, разрађивао је сцене
састрпљењемразмишљајућидаувекможејошдубљедасе
проникнеусуштинуликаињеговогпонашања.Усвомде
луЕтикаонпишедаглумцитребадабудусрећништора
деупозоришту,боравенасценигдемогудапронађусвоје
унутрашње Ја, сцени на којој могу дамаштају, да играју.
Иакосесматрареалистомилипредставникомнатурализма,
Станиславскијеуспеваодаодвојиживотнасценииживот
изванпозоришта.Зањегајепозориште„светоместо”укоје
неможемодаулазимо „прљавихципела”, наглашаваСта
ниславскиустудији,Етика,уметностглумцаиредитеља.
КакопримећујеРадославЛазићунаведенојкњизи„Етикаје
почетаксвихзнањаоглумачкомбићу”.Зањегасеуметност
ствара због утицаја на друге, друштво, публику, а не због
остваривањаинфантилнихинеуротичнихжељастваралаца.
Упозориштунебитребалодабудеегоизмаинарцизма,јер

10Станиславски, К. С. (1982) Систем, Београд: Партизанска књига,
стр.339.

11Станиславски, С. К. (1996) Етика, уметност глумца и редитеља,
Београд:Алтера,стр.40.
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би стваралаштво тада „потонуло” у ништавило, изгубило
својуниверзалниифилозофскисмисао.„Мислитевишео
другима,амањеосеби.Бринитеозаједничкомрасположе
њуиопштојствари,тадаћеивамабитидобро.Акосвако
од три стотинељуди позоришног колектива буде доносио
упозориштебодраосећања,тоћеизлечитичакинајцрњег
меланхолика”.12

СтаниславскиуЕтиципишеотимскомраду,којитребада
будебезконфликата,свађа.Пробетребадатекуупријатној
ипозитивнојатмосфери,јерсамолепотомидобротом,раз
умевањемдругихљудскихбића,глумациредитељмогуда
постигнурезултате,непросечне,већувекбоље,увекутеме
љене,сједињенесасадржајемкомадаипорукомпредставе.
„Оноликоколикојемисијаправогуметника–ствараоца,но
сиоцаипроповедникалепотеузвишенаиплеменита,толико
језанатствоглумца,проданогзановац,каријеристеикабо
тена,недостојно–понижавајуће.Сценајебелилистхартије
иможедаслужиузвишеномеинискоме,гледајућипоономе,
штосенањојпоказује,коикаконањојигра.Штасусамои
какоизносилипредосветљенулампу!Идивненезаборавне
представеСалвинија,ЈермоловеилиДузе,икафепевачеса
непристојномтачкомифарсесапорнографијомимјузикле
сасвакомсмесомвештинаиискуства,гимнастике,кловне
раја,рекламе.”13ЗаСтаниславског,глумацјепресвештеник
негокловн,иакоуЕтициСтаниславскиодбијадабудепури
танац,циник,лажниморалиста.ОнпопутБрехта,самонеу
политичкодруштвеномпогледу,желиуметносткојаћепро
менитипојединца,хуманизоватига,учинитигасрећнијими
образованијим.Напробамакаонајкреативнијемместукоје
допуштаглумцудасемења,истражује,уходавасвојепокре
тенасцени,сједињујућисеорганскисањом,Станиславски
тежи беспрекорној дисциплини. За Станиславског, глумац
је пре свештеник него кловн иако уЕтици Станиславски
одбија да буде пуританац, циник и лажни моралиста. Он
попут Брехта, само не у политичкодруштвеном погледу,
желиуметносткојаћепроменитипојединца,хуманизовати
га,учинитигасрећнијимиобразованијим.Напробамакао
најкреативнијем„месту”коједопуштаглумцудасемења,
истражује, уходава своје покрете на сцени, сједињујући
се органски са њом, Станиславски тежи беспрекорној
дисциплини.„Акоупозориштунемапотребнедсициплине,
тосеглумацнеосећабољенинасамојсцени”14Станислав
скисматрадаупозориштунемамалихивеликихулога,већ

12Исто,стр.29.
13Исто,стр.33
14Исто.
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малихивеликихглумаца.Неетичноједаглумацвратиуло
гукојамуједодељена,макарбилаиепизодна,онтребада
будезахвалан,штојеуопштеима,штоједобиошансудаод
њенаправи„ремекдело”.

„Борба за првенство глумаца, љубомора према успесима
другога, оцењивање људи према примањима и према фа
ховима, са изузетком појединих случајева, снажно су се
накалемили у нашемпослу и приносему велико зло.Ми
прикривамо своје самољубље, завист, интриге, свемогу
ћимдивнимречимаусмислу:племенитотакмичење,али
кроз њих стално пробијају отровна испарења глупе заку
лисне глумачке завистииинтриге, која трује атмосферуу
позоришту.”15

Станиславски јеидеалиста, алионразмишљаиконструк
тивно.Аконемадисциплинеивереуоношторадимо,он
даћепредстава„изгледати”иделоватиповршно.Атојеза
његанедопустиво.Свакапредставаодглумцазахтевапси
хичку и физичку преданост и снагу, прилагођавање свим
променамакојесесвакодневноуњиховимбићимадешавају.
Станиславски, својом теоријом глумепреживњавања, али
и тежом да рад уМосковском художественом театру буде
добро организован, враћа достојанство позоришту, он за
глумцеобезбеђује„кућу”иусловедаучемењајућињихов
животнабоље.Глумцисаданисусамопутујућихистрио
ни, вашарски. Позориште у време Станиславског добија
на друштвеној важности.Оно постаје значајан део јавног
живота.

Етика је уткана у процес стварања позоришне представе.
Онаможебитидеосадржајадрамскогкомада,идејереди
теља да публици прикаже противуречности људске кому
никације,политичкосоцијалнихтегобаи„болести”једног
друштва.Свакипозоришнистваралацуколикопоштујена
челаетике,дубоковерујућиуњих,надајућиседаимана
де за овај свет, доприносидапозориштебудебољеместо
зарадансамбала,алиибољеместозапубликуицелодру
штво.Представемогудабудуизражајније,сврсисходније,
маштовитије.Етикаупозориштуподразумеваодносодго
ворностиисаосећањапремагруписакојомрадимо,према
самомсеби,улозиипублици.Етикаштитиљудеоданархи
је,обезвређивањасебеидругог.Позоришнауметностније
самоспектакл:визуелноатрактивнаигра,онајемноговише
одтогаистогаписањеопозоришнојетициСтаниславског
сматрамо савременим погледом на позориште. И Ричард
Шекнер(RichardShechner)иАнтоненАрто(AntoninArtaud)

15Исто,стр.31.
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чијивиљћебитисамоприказивање,концепт,„буђење”пу
блике, критика грађанског друштва и наметнутог, лажног
морала.КаоиСтаниславски,онисужелелислободуупо
зоришту,слободу„уоквирену”,небахатошћу,већваспита
њем,максималнимучестовањемупроцесунастанкапозо
ришне представе.Правичност, доброта, трагање за новим
путевимаизражавајууметностглумеирежиједеосуетике
упозоришту,деосуСистемаСтаниславског,поетикекоја
никаднеће„умрети”.
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ETHICSINTHETHEATRE

Abstract

Thispaperaimstodefineandexploretheimportanceofethicsinthe
theatre.ThetheoreticalstartingpointoftheworkisbasedonAristotle’s
andPlato’sdefinitionsofethicsandtheirobservationsofarts.Forboth
Aristotle andPlato, art is an activity that inspires creationofvirtues
in theman.The second part brings the study of ethics in theworks
of Shakespeare and Sara Bernard, while the central part focuses on
thetheoryofethicsinthetheatre“poetics”ofKonstantinSergeievich
Stanislavsky.Inhisworks,TheSystem,MyLife inArtandEthicshe
laid the foundations ofmodern, naturalistic andprofessional theatre.
Stanislavski wanted rules in theatre and beautiful relationships,
goodness.He felt that the actors should be fully committed to their
roleandwork inrehearsals.Theconceptofethics in the theatrewas
examined from the perspective of a multidisciplinary theatre and
syncretic art.Arts should encourage positive emotions and traits in

humans.

Keywords:ethicsinthetheatre,workintherehearsal,coreofdrama,
discipline,goodness


