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ПИ НА БА УШ
Је дан ка мен из Квар не ра, ско ро са вр ше но окру гао, на ран џаст са бе лим ли ни ја ма, 

пре ки да оп се сив ну мо но то ни ју бо ја на бре жуљ ку Ва рес бек у Ву пер та лу, на ко јем се 
на ла зи еван ге ли стич ко гро бље. Вла жне сме ђе ни јан се ко ре др ве ћа и зе мље ко ја се 
ле пи за ци пе ле; там но зе ле на бо ја кро шњи ко ја је за у зе ла не бо и про пу шта са мо те шке 
зе ле не ки шне ка пи; ме тал но си ви од бле сак је зе ра у до ли ни, где пли ва ју из не на ђу ју ће 
ве ли ке ри бе, цр ве не по пут квар нер ског ка ме на што је чак ов де до шао са јед не пла же 
у Опа ти ји (то је иста она пла жа овен ча на пал ма ма чи је су ли сна те гра не, но ше не се ве-
ро за пад ним ве тром, на дах ну ле по чет ком два де се тог ве ка аме рич ку пле са чи цу Иза до-
ру Дан кан, ко ја је њи хо ве тре пе ра ве по кре те опо на ша ла у сво јим на сту пи ма). На гро-
бу Пи не Ба уш, ко ја је пре ми ну ла 2009. го ди не, не ма фо то гра фи је; ту су са мо гво зде на 
сло ва ко ја ис пи су ју ње но име и већ су оста ви ла рђав траг на огром ном и јед но став ном 
спо ме ни ку на ком су при чвр шће не. По ред тог ка ме на из Опа ти је сто ји бу кет цве ћа 
ра зних бо ја, где кроз ла ти це про ви ру је јед на па кли ца ка ме ла. Пи на Ба уш је во ле ла да 
пу ши: при ста ла је да сва ке го ди не из во ди сво је на сту пе у Па ри ској опе ри са мо под 
усло вом да и на про ба ма мо же да за па ли ци га ре ту кад јој се прох те. За то је Лин Хвај-
Мин – ко ре о граф тај ван ског по ре кла и при ја тељ Пи не Ба уш, у по се ти Ву пер та лу по 
пр ви пут от ка ко му је при ја те љи ца из дах ну ла – сти гав ши на глав ну ста ни цу сме ста 
по жу рио да про на ђе про дав ни цу ци га ре та, чак и пре не го цве ћа ру. Лин је сит ног ра-
ста, не на ме тљив и ср да чан; ме лан хо лич но се осме ху је. По ла ко на пу шта гро бље. Чи ни 
се да му до бо ва ње ки ше уоп ште не сме та: има са ста нак са Пе те ром Паб стом, сце но-
гра фом Пи не Ба уш, у Опер ском те а тру. Бр зо си ла зи пре ма до ли ни, гу би се у кри ву да-
вим ули ца ма што се при љу бљу ју уз бре жуљ ке на ко ји ма се из ди же град. Не ста је уну тар 
ста ни це Ве стен де, дуж ви се ће жи ча не же ле зни це ко ја се про те же над ре ком Ву пер и 
про ла зи кроз цен тар овог рајн ског гра да, по ве зу ју ћи ис точ ну пе ри фе ри ју са за пад ном.

Пи на Ба уш би ла је тек де вој чи ца ка да је пр ви пут до шла у Ву пер тал да би уче ство-
ва ла у јед ном пле сач ком так ми че њу. Би ла је по че ла да ве жба ба лет у обли жњем гра-
ду Со лин ге ну, где је ро ђе на 1940. и где су ње ни ро ди те љи има ли го сти о ни цу. Ту је 
про во ди ла ве че ри под сто лом, у са мо ћи, по сма тра ју ћи му ште ри је. Ка да је до шла у 
Ву пер тал, би ла је за ди вље на Шве бе ба ном, пре све га оним де лом из ме ђу ста ни це Зоо/
Ста ди он и Во вин кел, дуж ко јег же ле знич ка жи ча ра, на кон што скре не са то ка ре ке, 
про ла зи над јед ном ули цом, ме ђу ку ћа ма, на ви си ни пр вог спра та гра ђе ви на. (Кра јич-
ком ока окр зну ти при зо ри: јед на же на сец ка шар га ре пе, је дан де бе ли и дла ка ви чо век у 
пот ко шу љи кре чи зи до ве свог ста на, јед на де вој ка се сме је, је дан ста ри ји го спо дин при-
ча пре ко те ле фо на, а по том из ме ђу ули ца Де пер зберг и Клу зе, где ва гон Шве бе ба на шкри-
пе ћи скре ће по ши ни за ко ју је при ка чен, је дан ће ла ви мла дић на бол нич ком кре ве ти ћу, 
са иглом у ру ци и ин фу зи јом ко ја му ви си из над гла ве, из му че ним и од сут ним очи ма гле да 
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ва го не ка ко ле те.) По сма тра ња: Пи на Ба уш је не пре ста но по сма тра ла људ ска би ћа, 
њи хо ва по на ша ња и њи хо ве од но се, да би то што је ви де ла по че ла да пре во ди, пре-
о бли ку је и пре о бра ћа у по кре те то ком се дам де се тих го ди на ка да је, за хва љу ју ћи 
управ ни ку ву пер тал ског Опер ског те а тра Ар ноу Ви стен хе фе ру, по ста ла шеф пле сне 
гру пе. Пре то га је бу ду ћа ко ре о граф ки ња сту ди ра ла на Ви шој шко ли Фол кванг у Есе ну, 
јед ном за и ста аван гард ном цен тру пле са: као уче ни ца он да шњег ди рек то ра шко ле 
Кур та Јо о са (ау то ра пред ста ве Зе ле ни сто, јед не пра ве по бу не про тив ра та, ко ја је пр ви 
пут од и гра на у Па ри зу 1932, а то ком ше зде се тих го ди на из во ди ла ју је и са ма Пи на 
Ба уш), упо зна ла је но ве тен ден ци је ау сдрук штан цбе ве гун га (Au sdruc kstan zbe we gung), 
по кре та ко ји на по љу пле сне умет но сти од го ва ра екс пре си о ни зму у сли кар ству. Плес 
ви ше ни је био јед но ста ван умет нич ки из раз, ви ше ни је имао ни ка кве ве зе са ле по том 
те ла и хар мо ни јом по кре та: по стао је пре све га огле да ло сло же них, не у ро тич них, 
не рав но прав них од но са из ме ђу по је дин ца и ма сов ног дру штва. Пи на Ба уш је, за хва-
љу ју ћи јед ној сти пен ди ји, има ла сре ћу и да сту ди ра у шко ли Џу ли јард у Њу јор ку, где 
је упо зна ла дру гу ве ли ку стру ју два де се тог ве ка ко ја је из ме ни ла умет нич ке кон цеп те 
о пле су: био је то мо дер ни плес (Mo dern Dan ce) Мар те Гре јем, Ал ви на Ни ко ла ја и Мер-
са Ка нин ге ма, ко ре о графâ ко ји су у сво јим те о ри ја ма ува жа ва ли зна чај по кре та не 
са мо но гу и ру ку пле са ча већ свих де ло ва њи хо вог те ла, не за не ма ру ју ћи ни про стор 
у ком се игра чи на ла зе. Од 1973. го ди не па на да ље, Пи на Ба уш је усво ји ла на сле ђе 
мо дер ног пле са и ау сдрук штан цбе ве гун га, ко је је при том из ме ни ла до дав ши ту ма-
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че ње у со ци о ло шком кљу чу: оно што је њу као ко ре о граф ки њу ин те ре со ва ло ни је био 
по крет сам по се би, већ за што се те ло кре ће на од ре ђе ни на чин. Чак де ве де сет по сто 
људ ске ко му ни ка ци је од ви ја се упра во кроз про се миј ски је зик, је зик те ла: по глед, 
по кре ти, по ло жај те ла че сто го во ре ви ше од ре чи; плес ни је ни шта дру го до пре но-
ше ње тог сва ко днев ног го во ра на сце ну. (Пр ве пре ста ве, Фриц, Ифи ге ни ја на Та у ри ди, 
Ор феј и Еу ри ди ка, По све ће ње про ле ћа би ле су пра ви зе мљо трес. Пу бли ка Ву пер та ла, 
јед ног про вин циј ског гра да Рур ске обла сти, где гво жђе и ин ду стри ја не оста вља ју про-
сто ра за илу зи је, свик ну та на Жи зе лу и Ла бу до во је зе ро, ни је има ла раз у ме ва ња за 
ре во лу ци о нар ни до при нос ра да Пи не Ба уш: у по зо ри шту је сва ке ве че ри ле тео па ра дајз, 
на род је зви ждао и на пу штао са лу лу па ју ћи вра ти ма. Ме ђу тим, Ви стен хе фер је оста-
јао при сво ме и ни је хтео да уда љи Пи ну Ба уш. Ода тле је кроз не ко ли ко го ди на кре ну ла 
тур не ја у Па риз, Ам стер дам, Бе о град, где су гле да о ци кључ них европ ских пле сних фе-
сти ва ла уз ова ци је по здра вља ли Ву пер тал ску гру пу, ко ја је у ме ђу вре ме ну по че ла да 
на сту па под име ном Tan zthe a ter Wup per tal, Пле сни те а тар из Ву пер та ла.)

Ка ко су го ди не про ла зи ле, Пи на Ба уш је са сво јом пле сач ком тру пом раз ви ла је дан 
пот пу но ино ва тив ни ме тод ра да, ко ји под се ћа на пси хо а на ли зу и тех ни ку сло бод них 
мен тал них асо ци ја ци ја. Као пр во, од 1976. па на да ље рас кр сти ла је са кла сич ним ре-
пер то а ром и ства ра ла ко ма де ко ји ви ше ни су има ли ни ка кве ве зе са уо би ча је ним 
кон цеп том ба ле та. За ву пер тал ски Тан цте а тер „плес“ је ве о ма ши рок по јам ко ји под-
ра зу ме ва и по зо ри шне, му зич ке и сцен ске еле мен те, а чи ји је циљ да пред ста ви људ-
ско би ће она квим ка кво оно за и ста је сте а не ка кво би тре ба ло да бу де. Пле са чи су 
по сте пе но све ви ше узи ма ли уче шћа у ства ра њу де ла: Пи на Ба уш би им по ста вља ла 
нај ра зли чи ти је вр сте за да та ка („При ка жи сре ћу“, „Јед но ле по се ћа ње из ино стран ства“, 
„Ка ко се раз го ва ра са жи во ти ња ма“) на ко је је тру па тре ба ла да од го во ри по кре ти ма, 
ди ја ло зи ма, сце на ма у па ру или груп ним сце на ма. По том би ода би ра ла све га пет до 
де сет од сто од свих „од го во ра“ ко је би до би ла то ком ви ше ме се ци. Пред ста ве на ста-
ле на тај на чин, ко је не ма ју рад њу и не сле де не ки ло ги чан ток, не илу стру ју не ку 
по себ ну му зич ку ком по зи ци ју ни ти од ње за ви се, као што је ка рак те ри стич но за кла-
си чан ба лет. На и ме, ов де су пле са чи ства ра ли по крет на осно ву рит ма ко ји се ра ђао 
као од го вор на пи та ње ко ре о граф ки ње, а ка да би сце на би ла осми шље на, тек по том 
би Пи на Ба уш, уз по моћ са рад ни ка, а пре све га Ма ти ја са Бур кер та, ода би ра ла му зи ку 
ко ја ће нај ви ше од го ва ра ти том ти пу по кре та, тој вр сти рит ма. Ја сно је да у јед ном 
ма сов ном дру штву, где је те шко раз ли ко ва ти шта је сте а шта ни је умет ност, ко ре о граф 
ви ше не мо же да узи ма у об зир са мо кла си чан и уче ни ре пер то ар: у ко ма ди ма Пи не 
Ба уш на ла зи ли су сво је ме сто и поп и фолк ме ло ди је исто као и ја пан ски рок и на пе ви 
африч ких пле ме на; све је му зи ка, исто као што је све плес: и три ви јал не сце не из тур-
ских ку па ти ла (као у ко ма ду Ne fes), мла деж ко ја се сун ча (1980), љу ди ко ји пле шу на 
сто ло ви ма док им две же не ну де ча шу шам пањ ца (O Di do), мла ди ко ји ле же и штр ца ју 
во ду јед но дру го ме у уста (Vol lmond) – ни шта ни је слу чај но, све је па жљи во ода бра но 
функ ци о нал но у пред ста вља њу дру штва у ко јем жи ви мо. Очи глед но, спа ја ње ра зних 
вр ста му зи ке и по зо ри шних сце на то ли ко раз ли чи тих ме ђу соб но до во ди до оне о би-
ча ва ња, до естет ског и кон цеп ту ал ног крат ког спо ја ко ји за па њу је гле да о ца и на го ни 
га на раз ми шља ње. Дру штво је у то вре ме већ гло бал но, ни је слу чај но што су број не 
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свет ске тур не је на дах ну ле Пи ну Ба уш, ко ја, с јед не стра не, на сце ну по ста вља кул тур-
не раз ли чи то сти (тру па Тан цте а тер оку пља пле са че из це лог све та), али при том успе-
ва и да пре по зна слич но сти ме ђу нај у да ље ни јим на ро ди ма, по чев од те шких од но са 
ме ђу по ло ви ма и од по тре бе за љу ба вљу ко ја ти ња у сва ком по је дин цу. Тач но је за па-
зи ла иста р ска спи са те љи ца Не ли да Ми ла ни да у сце на ма чи стог пле са, у со ло на сту-
пи ма без глу ме, по кре ти пле са ча за ди вљу ју, оча ра ва ју, а по не кад и ра ср ђу ју, упра во 
за то што су пре вод нај ду бљих људ ских не све сних по ри ва, кон кре ти за ци ја оно га што 
Но ам Чом ски на зи ва De ep Struc tu res, ду бо ким струк ту ра ма на шег би ћа, ко је су за јед-
нич ке свим на ро ди ма и свим на ци ја ма – ма да су оне за аме рич ког лин гви сту са мо у 
осно ви је зи ка. Мо жда су упра во због то га пред ста ве Пи не Ба уш це ње не ши ром све та, 
од Ја па на до Сје ди ње них Др жа ва, од Ки не до Ју жне Аме ри ке; у осно ви по ли ва лент них 
ко ла жа ко ји ка рак те ри шу ко ма де ове не мач ке ко ре о граф ки ње има не чег ду бо ко људ-
ског: то је са др жај ко ји се ти че људ ске вр сте, да се по слу жи мо ре чи ма Сар тра, и ко ји се 
мо же са же то ис ка за ти чу ве ном из ре ком Фи ло де ма из Га да ре: „Спа си мо је дан дру гог.“ 
Ме ђу они ма ко ји су на би ни и они ма ко ји гле да ју ра ђа се је дан ти хи ди ја лог. Ди ја лог 
ко ји збра ти мљу је, ко ји сје ди њу је, ста вља ме лем на ра ну, сми ру је стра хо ве; и спа са ва 
од ег зи стен ци јал не са мо ће, гра ди мо сто ве из ме ђу по је ди на ца и кул ту ра. Али зар за-
и ста по сто ји спа се ње за људ ска би ћа у овом свет ском гло бал ном дру штву, у дру штву 
ри зи ка – ка ко би ре као со ци о лог Ул рих Бек – у ко јем јед на екс пло зи ја цен трал не ну-
кле ар ке у Ја па ну мо же да угро зи жи во те свих ста нов ни ка зе мљи не ку гле? Пи на Ба уш, 
чи ни се, не же ли да од го во ри на то пи та ње. Спа се ње је мо жда тек уто пи ја, али ако 
по сто ји, он да се кри је упра во у огле да њу у дру го ме ко ји је дру га чи ји од нас, а исто-
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вре ме но јед нак на ма, ис ку пље ње је у то ме да се „људ ска вр ста“ ме ђу соб но пре по зна, 
да по сто ји као за јед ни ца: упра во у оно ме што се зби ва у по зо ри шту од по стан ка тра-
ге ди је па на да ље. (Сце но гра фи ја за ко мад Ah nen из 1987, ко ју је осми слио Пе тер Пабст, 
са сто ји се од на пу ште ног пеј за жа про ша ра ног как ту си ма: у јед ном мо мен ту ба ле ри не 
по се да ју на не ке сто ли це на про сце ни ју му и игра ју са мо ру ка ма, глу па во се сме ше ћи, док 
у по за ди ни сви ра ја пан ска му зи ка за де цу; те же не као да се за ба вља ју: ода ју сли ку ко ја 
под се ћа на по тра гу за сре ћом и лич ним за до вољ ством у мо дер ном дру штву, ко је све 
ма ње уме да се жр тву је а све ви ше је спрем но да укло ни пат њу што про жи ма жи вот. 
Из не на да се из ме ђу про сце ни ју ма и пре о ста лог де ла би не спу сти мре жа, са лу ис пу ни 
за глу шу ју ћа бу ка, а же не пре стра ше но по бег ну: ме ђу как ту си ма се по ја ви ми ни ја тур ни 
хе ли коп тер, ко ји ле ти с јед ног на дру ги крај би не. Хе ли коп тер је опре мљен ми кро фо ном 
ко ји по ја ча ва брун да ње мо то ра до те ме ре да се гле да о ци ма ле ди крв у жи ла ма. Ова 
сце на би се мо гла про ту ма чи ти као ме та фо ра ри зи ка у ко јем трај но жи ви мо дер но 
гло бал но дру штво: ри зи ка од су ко ба, од при род них ка та стро фа, ко је мо гу за у век пре-
ки ну ти на шу по тра гу за за до вољ ством и ужит ком. У ко ма ду Wi e sen land из 2000. на 
кра ју пр вог де ла, опет на про сце ни ју му, јед на гру па же на бри ше кр па ма во ду што се 
не по сред но пре то га про су ла из не ких ко фа то ком сце не у ко јој су уче ство ва ли сви пле-
са чи. За вре ме па у зе ко ја тек што је по че ла, јед на игра чи ца ис точ њач ких цр та са гне се 
ка по ду по пут оста лих са кр пом у ру ци и за пе ва не ку ко реј ску жа ло пој ку: оста ле же не, 
сме ше ћи се из не на ђе но и до бро на мер но, за ста ју да је са слу ша ју, као и гле да о ци спрем-
ни да иза ђу из са ле: у тој жа ло пој ци ко ја се из не на да огла си ла чи та ва за јед ни ца глу ма-
ца и гле да ла ца пре по зна ла је оно што је сте: људ ска вр ста, за ди вље на умет но шћу и 
пе смом. На је дан тре ну так, чо ве чан ство је про на шло пут спа се ња.)

Де ла Пи не Ба уш ни ка да ни су пре ви ше пе си ми стич на ни ти оп ти ми стич на: и са ма 
Пи на је ви ше пу та из ја ви ла да је нај ве се ли је пред ста ве ство ри ла у нај о чај ни јим тре-
ну ци ма свог жи во та. За тим, у сва ком ње ном ко ма ду се муч не сце не и игре сме њу ју са 
ша љи вим мо мен ти ма и са ве се лим и за бав ним пле сом. У те ме љу је рав но те жа ко ја 
оста вља про сто ра за на ду: мо же ли овај свет по ста ти јед но ве ли ко по зо ри ште у ко јем 
је сва ко од нас и играч и гле да лац и искре но се обра ћа дру ги ма, го во ре ћи соп стве ним 
те лом и соп стве ном ду шом?

Јед ног по по дне ва про шлог ма ја, на кра ју фе сти ва ла Пи на 40, ко јим је ву пер тал ски 
Тан цте а тер же лео да про сла ви че тр де се ту го ди шњи цу де ло ва ња тру пе, Лин Хвај-Мин 
раз го ва ра на ен гле ском са Пе те ром Паб стом пред пу бли ком мла дих љу ди. Ка да га 
Пабст пи та ко ји га је ко мад ње го ве та да већ пре ми ну ле при ја те љи це нај ви ше по го дио, 
Лин не од го ва ра ди рект но, већ се са мо при се ћа јед не сце не из ко ма да 1980: јед на 
же на љу ти тог и ту жног из ра за ли ца одва ја се од остат ка ан сам бла. Сви је по здра вља-
ју слат ким ре чи ма ко је ипак ода ју стид, пре твор ност, фор мал ност: „По здра ви све код 
ку ће“, „Пи ши кад стиг неш“... Та сце на се по на вља на кра ју пред ста ве, али овог пу та 
ни ко не про го ва ра ни реч. Не ко ли ко бес крај них се кун ди сви ту жно и с пат њом гле-
да ју же ну ко ја се спре ма да оде (да умре?). Гле да ју је истим по гле дом ка квим је оног 
мај ског ју тра Лин, ци пе ла уро ње них у гро бљан ско бла то Ва рес бе ка, по сма трао гроб 
Пи не Ба уш, на кон што је оста вио цве ће и ци га ре те по ред ка ме на из Опа ти је.




