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Razgovor

 U ovoj predstavi glumite najživahniji lik?Kako biste 
ga opisali?
	 To	je	prelijep	glumački	zadatak,	kada	dobijete	da	radite	
nešto	u	dijalektu.	U	ovom	slučaju	to	je	Kruševac.	Reditelj	
se	odlučio,	bez	obzira	 što	 je	 lokalizovao	banjalučki,	da	
ostavi	nekoga	iz	Srbije,	jer	mi	smo	povezani	sa	Srbijom,	
pa	smo	htjeli	taj	odnos	da	ostavimo	u	predstavi.	I	onda	
kada	dobijete	dijalekat	 i	 tako	plavu	haljinu,	 samo	 treba	
da	se	opustite	 i	da	 igrate.	Tako	da	mi	 je	ova	uloga	baš	
draga	 i	 shvatila	 sam	 šta	Marko	Misirača	 hoće,	 i	 šta	 je	
njena	funkcija.

 Ansambal u predstavi je brojan.
	 Jeste,	 ima	 nas	 trinaestak	 na	 sceni.	Komad	 je	 veliki.	
To	je	opšte	poznato	djelo	Dušana	Kovačevića	i	za	naše	
Narodno	 pozorište	 dobar	 repertoarski	 potez	 jer	 dovodi	
publiku	 u	 pozorište.	 Ljudi	 na	 osnovu	 naslova	 i	 filma	
dolaze	i	onda	se	prijatno	iznenade	jer	smo	napravili	jednu	
vrstu	adaptacije.

 Osim glume, mogli smo čuti i kako glumci pjevaju.
	 Pošto	 je	 to	 sve	 lokalizovano,	 okolina	 Banje	 Luke,	

Kozara	je	tu	negdje	kao	planina,	partizanski	kraj,	ostavili	
smo	 melodiju	 Kozaračkog	 kola	 koje	 je	 sinonim	 borbe	
protiv	nepravde.

 Da li Vam je koristio istoimeni film kod postavljanja 
predstave?
	 Taj	 film	 smo	 svi	 gledali	 kako	 u	 djetinjstvu,	 tako	 i	
poslije,	ali	se	nismo	referisali	na	njega	zato	što	 je	 tekst	
Dušana	Kovačevića	zaista	dovoljna	podloga	da	mi	dalje	
razmaštamo	svoje	uloge.	Predstava	je	dosta	drugačija	od	
filma	što,	u	principu,	nama	i	odgovara.

 Brčanskoj publici Slađana Zrnić nije nepoznata. 
Često ste u Brčkom na Susretima. Kako Vam je večeras 
bilo na našoj sceni?
	 Odlično	mi	 je	bilo.	Uvijek	mi	 je	drago	 što	na	našim	
predstavama	bude	publike,	uvijek	je	predstava	posjećena.	
Uvijek	 se	 lijepo	 i	 domaće	 osjećamo.	 Hvala	 vama	 što	
organizujete	Festival,	što	se	on	i	dalje	održava	jer	znam	
da	je	veoma	teška	situacija.	Od	srca	vam	čestitam!

 Predstava je rađena u koprodukciji sa Pozorištem 
Prijedor. Kakva je bila saradnja sa njihovim glumcima?
	 Prijedor	 je	 od	Banja	 Luke	 udaljen	 sat	 vremena	 tako	
da	 ta	 saradnja	 izgleda	prirodna,	da	se	uvežemo	 i	da	se	
Prijedor	 otvori	 prema	 drugima	 u	 Bosni	 i	 Hercegovini,	
prema	 Regionu.	 Željeli	 smo,	 jednostavno,	 da	 nekako	
pomognemo	 Prijedoru.	 Saradnja	 je	 bila	 zaista	 odlična.	
Tu	su	dva	glumca,	Siniša	Vučićević	i	Dean	Batoz	koji	su	
odlično	parirali	glumcima.	To	jeste	koprodukcija	ali	mi	
smo	predstavu	doživjeli	kao	domaću.

 Da li na neki način dijelite svoje uloge,odnosno volite 
više neke tekstove od drugih. Volite li više da glumite u 
predstavama koje se tiču današnjeg života, porodice, ili 
više volite drugačije uloge, komediju?
	 Najsrećnija	 sam	 kad	 radim.	 Nekako	 sve	 ono	 što	
sam	 prije	 maštala	 da	 igram,	 to	 nisam	 dobila.	 Onda	
sam	 prestala	 da	maštam	 i	 shvatila	 sam	 da	 uloge	 treba	
da	pronađu	mene.	Tako	 se	 i	dešava.	Hvala	bogu	 igram	
stvarno	dosta.	 Igram	i	veće	 i	manje	uloge,	 i	zanimljive	
i	 nezanimljive	 uloge,	 ali	 u	 svakoj	 nađem	 nešto	 što	me	
se	tiče.	Svaku	predstavu	koju	radimo	ona	se	referiše	na	
danas,	to	je	aktuelno	pitanje	i	danas.	„Sabirni	centar“	je	
uvijek	aktuelan.	

 Ima li neka ulogu koju želite da igrate?
	 Ne	 smijem	 da	 kažem,	 možda	 je	 onda	 neću	 nikada	
igrati	(smijeh).

Razgovarala:	Sanita Jerković Ibrahimović

Uloge treba da pronađU mene

Slađana Zrnić, glumica
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 СЕМ ШЕПАРД,	добитник	Пулицерове	награ-
де	 за	драму	и	кандидат	 за	Оскара	 за	 глуму,	

угледни	 аутор	познат	по	 својим	авангардним	кома-
дима,	који	су	се	бавили	темама	породице	и	мужевно-
сти	на	америчком	западу,	преминуо	је	27.	 јула	2017.	
године	у	74.	години	у	у	својој	кући	у	Кентакију,	окру-
жен	децом	и	сестрама.
	 Човек	који	је	шездесетих	свирао	бубњеве	у	групи	
Holy	Modal	Rounders;	човек	који	је	играо	у	филмови-
ма	Теренса	Малика,	Вендерса	 и	Шлендорфа;	 човек	
који	 је	 написао	Париз Тексас,	Луде од љубави,	Мо-
телске хронике;	човек	који	је	сломио	срце	punk	rock	
хероини	Patty	Smith;	човек	који	 је	оженио	најсекси-
пилнију	 холивудску	 звезду	 с	 краја	 седамдесетих	 и	
почетка	осамдесетих,	Џесику	Ланг.
	 Да	 господо!	Сем	Шепард	 –	фрајер	 и	 интелектуа-
лац.
	 Рођен	као	Семјуел	Шепард	Роџерс	VII,	5.	новембра	
1943.	 године,	у	Форт	Шеридану,	у	 америчкој	 савез-
ној	држави	Илиноис.	Већи	део	детињства	је	провео	
на	 распалом	 ранчу	 авокадоа	 у	 граду	Дварти,	 у	Ка-
лифорнији.	Мајка	му	је	била	наставница,	а	отац	рат-
ни	пилот	током	Другог	светског	рата,	који	је	постао	
наставник.	 Усмаљеност	 је	 царовала	 Шепардовим	
домом.	Околина	 –	 рута	 66,	 прашњава	 „главна	 ули-
ца	Америке”,	пролазила	је	поред	Двартија,	али	није	
пружала	утеху.	Висок,	помало	кривих	зуба	и	орлов-
ских	 очију,	 Шепард	 је	 увек	 изгледао	 као	 Америка	
или	њена	филмска	верзија.	Лако	га	је	било	замисли-
ти	како	игра	Тома	Џоуда	(из	Штајбенкових	„Плодова	
гнева”)	или	Абрахама	Линколна.	Његов	говор,	попут	
неког	 јунака	 из	 вестерна,	 чинио	 га	 је	 додатно	 при-
влачнијим.	
	 По	завршетку	средње	школе,	годину	дана	је	студи-
рао	пољопривреду,	пре	него	што	се	придружио	пу-
тујућој	позоришној	трупи	и	са	19.	година	преселио	у	
Њујорк,	где	је	почео	да	пише.	Сем	Шепард	је	стигао	у	
Њујорк	1963.	године,	са	деветнаест	година,	и	освојио	
је	град	силином	олује.	Био	 је	духовит,	cool,	особен.	
Шепард	 је	имао	аутсјадерску	срећу	и	лукаво	око	за	
велику	 шансу.	 Писао	 је	 сценарије	 за	 Микеланђела	
Антoнинија	и	песме	са	Пети	Смит.	На	њујоршку	по-
зоришну	 сцену	 донео	 је	 вести	 са	 Запада,	 о	 музици	
и	 миту.	 Није	 се	 приклонио	 манирима	 садашњице.	
Живео	 је	 живот	 ван	 учионица	 и	 конвенционалног	
бубања	књига.
	 Био	је	побуњена	енергија	са	рокерским	рифовима.	
У	својим	причама	о	породичном	насиљу	и	зависно-
стима,	 донео	 је	 на	 позорницу	 другачије	 идиоме	 и	
другачији,	 дрогом	 омамљен,	 нестварни	 објектив.	
Разумео	је	очај	иза	честих	трансформација	кроз	које	
је	култура	пролазила	–	мутације	физичких	и	психич-
ких	облика,	неопходне	да	би	Американци	преживели	

притисак	нације	у	рату,	код	куће	и	ван	ње.	Марсовци,	
каубоји	и	Индијанци,	и	рок	легенде	настањивали	су	
Шепардове	фантазије.	Изнео	 је	 тај	 бес	и	побуну	на	
позорницу.
	 Издржавајући	се	као	радник	обезбеђења	и	помоћ-
ни	келнер,	Шепард	је	био	подстакнут	да	пише	драме	
са	најразличитијих	страна	–	од	Елен	Стјуарт,	која	је	
1961.	 основала	Ла Маму,	 експериментални	 простор	
за	 нове	 драмске	 писце;	 или	 од	 Ралфа	 Кука	 који	 је	
1964.	 основао	Џенесис Театар.	 Био	 им	 је	 потребан	
материјал,	 а	 плодном	 Шепарду	 је	 ускоро	 требало	
што	је	више	могуће	позорница	како	би	на	њима	пред-
стављао	гласове	које	је	слушао	како	одрастају.	
 Само сам пао ту, ни од куда,	рекао	је	Сем	Шепард	
о	свом	доласку	у	Њујорк,	са	деветнаест,	у	јесен	1963.	
године,	 на	 срећу	 у	 исто	 време	 када	 је	 почињао	 по-
крет	Off–Off  Broаdwаy.	Шепард,	избеглица	са	очеве	
фарме,	 провео	 је	путујући	осам	месеци	као	 глумац	
у	 хришћанској	 позоришној	 групи	Bishop’s Company 
Repertory Players. На	 аудицији	 је	 био	 толико	 упла-
шен	да	 је	 говорио	и	дидаскалије.	Када	 је	 стигао	на	

Пише:	Предраг НЕШОВИЋ
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Менхетен,	 као	да	 је	дете	ушло	у	 забавни	парк.	По-
кушавао	је	да	глуми,	да	пише,	да	буде	музичар,	шта	
год	би	наишло.	Није	имао	новац,	ни	везе,	ништа	осим	
харизме	као	из	вестерна.	Продао	је	крв	да	би	купио	
хамбургер.	Имао	је	кредибилитет	одметника	и	зали-
ху	дубоке	мудрости.	Био	 је	члан	клуба	4–H	 ,	чоба-
нин,	тркач,	сточар,	берач	поморанџи	и	студент.	
	 Шепард	 је	први	пут	скренуо	пажњу	на	себе	1971.	
године	оff-Бродвеј премијером	„Cowboy Mouth”,	коју	
је	написао	са	тадашњом	партнерком,	панк-рок	ико-
ном	Пети	Смит,	која	је	и	играла	са	њим	у	том	комаду	
о	двоје	музичара.
	 Сем	Шепард	 је	 један	 од	 најзначајнијих	 драмских	
писаца	у	савременој	историји	америчког	позоришта,	
а	у	филмском	свету	важи	као	угледни	сценариста	и	
актер	незаборавних	рола.	Његов	осмех	је	био	са	тан-
ким	 уснама,	 пола	 мудар,	 пола	 стратешки,	 крио	 је	
оштре	зубе.	Својој	страственој	природи	је	наметнуо	
ледену	маску.	Живот	у	агресивној	породици,	где	су	
мушки	узори	били	махом	алкохоличари	и	насилни-
ци,	научио	га	је	да	буде	обазрив,	да	гледа	и	да	слу-
ша.	Весли,	син	који	се	у	његовој	драми	носи	са	оцем	
алкохоличарем,	 каже:	 „Ослушкивао	 сам	 као	 живо-
тиња”	–	„Проклетство	изгладнеле	класе”	(The Curse 
of the Starving Class -	1978).	Шепард	је	био	човек	од	
мало	речи,	већином	промумлане.	Морали	сте	да	гле-
дате	у	њега,	али	га	је	бло	тешко	прочитати.	Интелек-
туално	савршен,	а	емотивно	у	гарду	–	израз	самоће	
и	магловитости	америчког	запада.	Иако	новајлија	у	
граду,	 схватао	 је	 важност	 имиџа.	Мистериозан	 као	
филмска	звезда	што	ће	и	постати	-	појавио	се	у	неких	
40	филмова.	Као	глумац	остварио	је	више	од	70	улога	
на	филму	и	телевизији.
	 Попут	његових	ликова,	Шепард	као	да	 је	био	по-
дељен	 по	 средини	 по	 питању	 многих	 ствари,	 и,	
знајући	да	је	подељен,	наставио	је	да	дели	себе	у	још	
више	делова:	некад	глумац,	који	се	појавио	у	око	50	
филмова,	али	увек	као	верзија	себе	самог;	тип	кога	
сте	желели	зато	што	је	он	желео	да	буде	сам,	можда	
да	би	писао,	сигурно	да	би	размишљао.
	 Драмска	уметност	XX	века	остала	је	без	значајне	
личности	која	је	оставила	значајан	траг	у	савременој	
културној	 историји	 и	 означила	 крај	 две	 различите,	
а	 опет	 сличне,	 епохе.	Сам	Шепард,	 драмски	 писац,	
стварао	 и	 живи	 у	 добу	 „златне	 средине”	 XX	 века,	
времена	 великих	 политичких	 и	 културних	 револу-
ција,	немира	и	потреса.	Људи	које	је	позориште	сла-
бо	интересовало,	затекли	су	се	како	их	оно	привлачи,	
као	и	он,	делом	због	свог	изгледа,	посебно	током	вр-
хунца	његове	глумачке	каријере	-	био	је	номинован	
за	Оскара,	 1984.	 год,	 за	 улогу	 у	филму	 „Пут	у	 све-
мир”.
	 Сема	Шепарда	 многи	 сматрају	 иконом	 америчке	
драме,	позоришним	“каубојем”	и	писцем	који	је	ство-
рио	портрете	низа	ликова	с	руба	америчког	друштва.	
Један	од	најзначајнијих	и	најутицајнијих	писаца,	Ше-
пард	 се	 бавио	 тамном	 страном	 америчког	породич-
ног	живота	у	комадима	као	што	су	„Сахрањено	дете“,	
за	 који	 је	 добио	 Пулицерову	 награду	 1979.	 године,	

„Проклетство	изгладнеле	класе“	и	„Стање	духа“.	Сем	
Шепард	је	био	један	од	најважнијих	и	најутицајнијих	
раних	писаца	позоришног	покрета	Оff Бродвеј,	који	
се	 у	 својим	 комадима	 често	 бавио	 тамном	 страном	
живота	 америчке	 породице.	 Сматран	 је	 једним	 од	
најоригиналнијих	гласова	своје	генерације.	Почео	је	
као	надреалистички	писац,	а	временом	посаје	„аме-
рички	Стриндберг“.	Његови	 комади	 су	 деконструк-
ција	 мита	 о	 западу	 Америке,	 морално	 исправној	 и	
породично	оријентисаној	провинцији	где	се	у	глибу	
назови	 „правих	 вредности“	 крије	 паланачки	 мрак,	
убиствени	провинцијализам	и	сатирање	било	какве	
индивидуалности	у	емотивним,	љубавним	или	поро-
дичним	односима.
	 Миљеник	 публике	 и	 љубимац	 критике,	 Шепард	
је	сматран	за	најзначајнијег	америчког	драматичара	
након	 Јуџина	 О’Нила	 и	 Артура	Милера.	 Омиљени	
„каубој	 америчког	 театра“	 је	 седамдесетих	 година	
прошлог	века	радио	у	позоришту	као	глумац	и	сцена-
риста.	Каријеру	драмског	писца	започео	је	пишући	за	
култне	позоришне	трупе	Оff	Бродвеја	и	Оff-Оff-Бро-
двеја,	од	којих	су	најпознатији	“Open	Theater”	Џозе-
фа	Чајкина	и	“Ла	МаМа”	легендарне	Елен	Стјуарт.
	 Шепард	је	следио	сличну	тему	која	је	опседала	ве-
лике	 америчке	 драмске	 писце	 двадесетог	 века	 који	
су	му	претходили,	сукоб	психопатолошке	породичне	
истине	и	илузије	сна	о	срећи,	везу	између	интимног	
и	 колективног	 искуства.	Наравно,	 то	 је	 занимало	 и	
хиљаде	 других	 младих	 драматурга,	 но,	 Шепард	 је	
пронашао	 свој	 стил.	Његови	 ликови	 лапрдају	 о	 ба-
налностима,	други	ликови	на	сцени	их	не	чују	добро,	
затим	поменуте	баналности	бивају	поновљене	мало	
детаљније	што	их	 суштински	мења.	О	баналности-
ма	причају	зато	што	не	желе	да	изнесу	срж	проблема	
који	дату	породицу	муче	–	инцесте,	чедоморства,	лу-
дило...
	 Шепард	 је	 са	 Бобом	 Диланом	 написао	 песму	
Brownsville Girl	која	се	појавила	на	албуму	Knocked 
Out Loaded	1986.
	 Међу	последњим	остварењима	на	телевизији	исти-
че	се	његова	улога	у	Нетфликсовој	серији	“Bladlajn”.
Премијера	његове	последње	представе	“A	Particle	of	
Dread”	 одржана	 је	 2014.	 године	 у	Њујорку,	 а	његов	
роман	“The	One	 Inside”	објављен	 је	у	фебруару	ове	
године.	
	 Писао	је	сценарије	за	филмове	као	што	су	“Долина	
смрти”	 редитеља	Микеланђела	Антонија	 и	 “Париз,	
Тексас”	који	је	1984.	награђен	Златном	палмом	у	Ка-
ну	за	најбољи	филм.
Шепард	 је	 био	 познат	 и	 као	 аутор	 кратких	 прича,	
есеја,	мемоара.
	 Постао	 је	 члан	 American	 Academy	 of	 Arts	 and	
Sciences,	1986.
	 Један	 мрачни,	 генијални	 писац	 и	 глумац,	 лепо-
тан	који	ради	све	супротно	од	онога	што	би	лепота-
ни	требало	да	раде	и	да	буду.	На	крају,	без	и	трунке	
лажне	епитафне	скромности,	може	се	поносно	рећи	
–	Збогом,	Сем!
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 Играте професора који жели да направи му-
зеј револуције у Бањалуци када се већ чује звекет 
оружја?
	 Ја	тада	нисам	тада	био	у	Бањалуци.	Чуо	сам	чак	да	
је	неко	хтео	да	минира	споменик	на	Kозари.	Пљује	се	
по	историји.	Имам	пријатеља	у	Војводини	и	ишао	сам	
са	њим	на	гробље	гдје	му	је	отац	партизан	сахрањен.	
Тамо	је	било	доста	споменика	са	петокракама.	Kада	
сам	 скоро	 отишао	 са	 пријатељем	 да	 обиђемо	 гроб	
његовог	 оца	 сви	 они	 споменици,	 на	 којима	 је	 била	
петокрака,	су	префарбани	у	бело.	Питао	сам	шта	је	
ово.	Одговори	ми	да	је	сада	друго	време.	Боже,	свом	
оцу,	којим	си	се	поносио,	фарбаш	споменик!	Kада	су	
почели	да	руше	споменике	и	руше	и	топе	бисте	да	их	
продају	–	то	ми	је	сметало.	Зато	волим	ову	улогу.	То	
је	у	мене	и	питање	личних	емоција.

 Да ли се историја понавља?
	 Ако	наставимо	овако	да	будаласамо,	може	исто	да	
се	деси	овима	који	су	прије	двадесет	година	изгуби-
ли	животе.	Можда	 ћемо	 пожелети	 неки	 нови	 музеј	
револуције.	Можда	ће	неко	да	покуша	у	стварности	
поново	да	направи	оно	што	 је	 било	деведесете	или	
деведесет	четврте,	па	ће	опет	доћи	неко	и	то	сруши-
ти.	Нажалост,	ми	смо	такав	народ.	Ако	се	не	опаме-
тимо	и	не	почнемо	да	поштујемо	сами	себе,	као	што	
су	 неки	 пљували	 по	 историји	 деведесетих,	 неко	 ће	
пљувати	у	неко	време	и	по	овој	историји	сада.	Зато	
ми	кроз	ову	представу	шаљемо	опомену	да	је	доста	
рушења	властите	историје,	време	је	да	се	уљудимо	и	
почнемо	да	поштујемо,	пре	свега	себе.

 Трансформација из мртвих у живе и назад – ни-
мало лак задатак?  
	 Ја	сам	покушао	да	играм	онако	како	то	изгледа	у	
неким	 филмовима.	 Рецимо	 устане	 Франкештајново	
чудовиште	и	иде	нормално	као	да	је	жив.	Све	изгледа	
као	када	сањаш.	Значи	понашаш	се	нормално,	али	са	
малом	дистанцом	јер	си	у	коми,	то	је	сан.

 За оно што радимо на овом свијету, да ли ћемо 
одговарати на оном?
	 Нисам	неки	верник	и	не	знам	да	ли	постоји	живот	
после	живота,	али	треба	да	постоји	нешто	што	ће	нас	
водити	према	добрим	дјелима.	Да	 сви	 радимо	 тако	
ово	нам	се	не	би	десило.	Довољно	је	да	смо	добри	и	
да	смо	искрени.	Још	ми	је	давно	моја	баба	рекла:	са	
сваким,	сине,	добро	и	лепо	јер	никад	не	знаш	када	ће	
ти	ко	затребати.

 Устајете из мртвих због несавјесних поступака 
сина који вас је  повриједио. Kолико је Иван слика 
данашњег друштва и данашњих поимања вријед-
ности?
	 Појединци	ће	 се	вероватно	препознати	овде.	Мо-

жда	само	и	због	примисли	да	нешто	ураде	као	што	
је	урадио	Иван.	Видите	шта	се	дешава:	то	је	распад	
породице,	распад	једног	човека.	Видели	сте	шта	раде	
Иван,	Мирослав,	Лепа...	то	је	распад	и	расуло.	Много	
таквих	има	и	у	реалном	животу.	Видите	на	сахрана-
ма,	неки	једва	чекају	да	неко	умре	да	му	међу	узму.	
Човек	се	није	ни	охладио	а	они	се	свађају	око	наслеђа.	
Никако	да	се	опаметимо	и	да	дођемо	себи.	Све	нас	то	
исто	чека.	Сви	ће	једног	дана	лежати.	Син	професора	
кога	играм,	Иван,	има	трособан	станчић	у	Београду	
кога	је	стекао	на	конто	оца,	то	му	је	мало		и	хоће	да	
прода	очеву	кућу.	То	је	веза	ове	представе	са	реалним	
животом	где	разоткривамо	грамзибост.

 Гдје бисте сврстали ову адаптацију Kоваче-
вићевог текста: комедија, гротеска, трагедија 
или драма?
	 Ја	 сам	 давно	 гледао	 филм	 „Сабирни	 центар“.	
Филм	је	рађен	да	буде	црна	комедија.	Ово	што	смо	
ми	 направили	 није	 комедија.	 Ово	 је	 чиста	 драма.	
Има	момената	где	се	публика	насмеје.	Kовачевић	је	
то	 мајсторски	 убацивао	 да	 би	 мало	 разбио	 тежину	
текста..	Ми	смо,	 за	разлику	од	оригиналног	текста,	
радњу	преместили	у	Бања	Луку	и	мало	смо	померали	
и	време	када	се	радња	догађа.

 Премијера је била скоро и ово вам је прво госто-
вање?
	 Да,	 премијера	 је	 била	 скоро	 и	 први	 пута	 смо	 са	
овом	представом	из	матичне	куће	изашли	да	бисмо	
били	овде	на	фестивалу.	Посебно	нам	 је	драго	што	
играмо	 на	фестивалу	 у	 Брчком	 који	 има	 своју	 тра-
дицију.	Први	пут	смо	овде	играли	још	1985.	године,	
и	увек	се	лепо	осећамо	у	Брчком.	Лепо	је	вратити	се	
тамо	где	ти	је	раније	било	лепо.

Разговарала:	Миљана Ђурђевић

Смета ми када руше властиту историју

Ђорђе Марковић, глумац
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	Тема	ово	приче	је	злочин	који	је	власт,	изврши-
ла	над	интелектуалном	елитом	Србије	крајем	

1944.	и	почетком	1945.	године.	Акценат	је	на	српским	
глумцима	који	су	су	током	рата	играли	“на	даскама	
које	живот	значе”	а	без	суђења,	тајно	ликвидирани,	
а	да	им	се	притом	гробови	ни	данас	не	знају.	Поред	
глумаца,	 тајно	 је	 убијено	 укупно	 72	 уметника	и	 76	
новинара,	професора...
	 У	листовима“Политика”	и	“Борба”	од	27.	новембра	
1944.	објављено	је	саопштење	Војног	суда	Првог	кор-
пуса	НОВЈ	о	суђењу	ратним	злочинцима	у	Београду,	
у	коме	се	обзнањује	да	је	105	грађана	осуђено	на	смрт	
и	да	су	све	пресуде	извршене.	Општи	разлози	пресуде	
су:	што	су	поменути	злочинци	припадали	окупатор-
ским	 и	 издајничким	 терористичким	 и	 шпијунским	
организацијама,	што	су	свим	својим	силама	радили	
против	 ослободилачке	 борбе	 наших	 народа	 и	 свих	
наших	 савезника;	 што	 су	 представама	 подупирали	
окупаторску	фашистичку	тиранију	и	изругивали	вој-
ничке	и	моралне	напоре	слободољубивих	народа...
	 Неразумљиво	је	зашто	су	у	тим	данима	многи	по-
знати	и	мање	познати	људи	нестали	заувек,	без	обја-
ве,	суђења,	а	често	и	без	доказане	кривице.	Стрељани	
су	 просветни	 радници,	 новинари,	 студенти,	 прево-
диоци,	лекари,	земљорадници...	Најчешће	“образло-
жење”	гласи	да	је	стрељани	био	агент	Гестапоа,	да	су	
окрвавили	руке,	иако	њихови	злочини	и	сарадња	са	
окупатором	нису	били	доказани.
	 Колико	је	то	време	било	хаотично	показује	да	ни	
до	досад	нема	одговора	на	питање	зашто	је	једанае-
сторо	глумаца	стрељано,	док	су	десетине	и	десетине	
других	прошле	кроз	мучан	период	хапшења,	прогона	
и	понижавања,	страха,	глади	и	свакојаке	оскудице…
Да	 ли	 су	 заиста	 стрељани	 глумци,	 њих	 четворица	
из	Београда,	и	још	седморо	из	Ниша,	починили	тако	
тешке	ратне	злочине?
	 У	 марту	 1942.	 формирана	 је	 сатирична	 сцена	
“Бодљикаво	 прасе”,	 Током	 рата	 редовно	 је	 радило	
Српско	народно	позориште	 код	Кнежевог	 спомени-
ка,	које	 је	издавало	месечник	“Српска	сцена”.	Осим	
Народног,	 Уметничког	 и	 Српског	 сатиричног	 позо-
ришта,	 сваке	 вечери	 дизала	 се	 завеса	 у	 позоришту	
“Србозар”,	затим	у	Српском	савременом	позоришту,	
Српском	дечјем	позоришту,	Позоришту	младих,	Ака-
демском	позоришту,	Драмском	студију	Националне	
службе	за	обнову	Србије,	Позоришту	Удружења	глу-
маца	Србије,	 “Централи	 за	хумор”,	Драмској	 трупи	
Црвеног	крста,	у	малим	приватним	позориштима	и	
кабареима...	Жанка	Стокић,	Аца	Цветковић	и	Јован	
Танић	 били	 су	 истовремено	 и	 редовни	 гости	 бео-
градског	радија,	 који	 је	увео	хумористичке	емисије	

и	директне	преносе	“Шарених	вечери”	из	Народног	
позоришта,	у	којима	су,	осим	српских,	понекад	уче-
ствовали	 и	 немачки	 комичари.	 Текстови,	 извођени	
у	овим	програмима,	имали	су	претежно	пропаганд-
ни	карактер	и	били	су	у	духу	новонасталог	стања	у	
окупираној	земљи.	Поигравајући	се	комичним	ситу-
ацијама	у	вези	са	полицијским	часом	и	извргавајући	
смеху	актуелне	невоље	људи,	писац	и	глумци	успели	
су	 да	привуку	 хиљаде	 гледалаца.	Иначе,	 играли	 су	
Мима	Предојевић,	Ана	Паранос,	Цока	Перић	Нешић,	
Вера	Петрић,	Блаженка	Каталинић,	Вера	Радојевић,	
Аца	Цветковић,	Јован	Танић,	Станко	Буханац,	Павле	
Богатинчевић,	Жарко	Митровић,	Петар	Милосавље-
вић	и	други.	Редитељ	је	најчешће	био	Петар	Матић.
Шта	су	приказивала	сва	ова	позоришта?	Очигледно	је	
да	су	међуратни	дух	боемије	и	оптимистичког	хумо-
ра,	кафански	шеретлук	и	уживање	у	српском	фолк-
лору,	 добили	пуни	 континуитет	 у	 бујном	позориш-
ном	животу	под	окупацијом,	који	је	био	својеврстан	
парадокс	у	времену	општег	 јада	и	ужаса.	Омиљени	
међуратни	репертоар	био	је	сада	зачињен	скечевима	
и	хумористичким	нумерама,	смехом	на	рачун	колек-
тивне	народне	муке,	сатиричним	жаокама	усмереним	
према	савезницима	који	су	оставили	Србију	на	цеди-
лу.	То	је	било	време	површне	забаве,	опште	импрови-
зације	и	бежања	од	стварности.	Склоњени	од	сурове	
свакидашњице,	предани	интелектуалним	интересо-
вањима	у	својим	скученим	становима,	а	каткад	кар-
тању,	малим	кућним	концертима	и	фокстроту,	про-
дајући	 црноберзијанцима	 последње	 вредне	 ствари,	
људи	 од	 укуса	 клонили	 су	 се	 лажног	 окупацијског	
театра.	Комерцијална	вулгаризација	позоришта,	јеф-
тино	тезгарење	и	додворавање	неукусу,	засметали	су	
неким	озбиљним	и	одговорним	театарским	послени-
цима.
	 Као	егзекутор	“револуционарне	правде”	и	главни	
виновник	 поратног	 страдања	 глумаца,	 најчешће	 се	
помиње	Никола	Поповић,	предратни	члан	Народног	
позоришта,	 који	 је	 у	 униформи	 партизанског	 офи-
цира	преузео	дужност	комесара,	задуженог	да	раш-
чисти	 ситуацију	и	ослободи	 “Кућу	код	Споменика”	
оних	који	су	упрљали	руке.	Никола	Поповић	је	био	
чудан	човек.	Он	није	ни	 статирао,	 био	 је	 волонтер.	
Страшно	се	плашио	бомбардовања,	а	био	је	и	вели-
ки	пијанац.	Набавио	је	траку	Luft	Schutz	(Ваздушна	
одбрана),	која	му	је	омогућавала	да	се	креће	за	време	
бомбардовања,	што	је	иначе	било	забрањено.	Та	тра-
ка	му	је	служила	за	то	да	оде	до	кафане	и	да	се	напије	
од	страха.	Одједном,	после	ослобођења,	тај	се	Никола	
Поповић	појавио	с	великим	револвером	у	Позоришту.	
И	почео	је	да	дрма.	Нико	се,	наравно,	није	усудио	да	

Пише:	Предраг НЕШОВИЋ

КАД  ГЛУМЦИ  ГИНУ (2)
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пита	да	ли	га	је	послала	ОЗН-а.	Никола	Поповић	је	у	
првим	данима	после	 ослобођења	добио	посебан	 за-
датак	да	преиспита	рад	и	понашање	сваког	поједин-
ца	 за	 време	немачке	 окупације.	Компромитоване	 је	
требало	 уклонити	 из	 позоришта,	 не	 ићи	 у	 нијансе,	
претеривања,	 страсти	и	личне	нетрпељивости.	При	
том	 нико	 није	могао	 да	 претпостави	 да	 ће	 доћи	 до	
најдрастичнијих	потеза	–	до	ликвидације	глумаца...	
По	налогу	Николе	Поповића	спровођени	су	(хапше-
ни)	сви	осумњичени	глумци	и	позоришни	радници.	
Никола	Поповић	издавао	је	налоге	за	хапшење	на	ос-
нову	карактеристика	које	су	му	достављали	београд-
ски	 глумци	–	међу	 којима	 су	 се	посебно	 “истицао”	
један	 чувени	 предратни	 (и	 послератни)	 карактерни	
комичар	 и	 такође	 чувени	 глумац	 интелектуалац,	
који	за	време	рата	није	радио	у	позоришту,	а	по	осло-
бођењу	се	међу	првима	ставио	на	располагање	новом	
позоришту,	шеткајући	по	згради	у	плавом	радничком	
комбинезону...
	 Поставља	 се	 пи-
тање:	зар	су	тако	лоше	
карактеристике	 доби-
ли	глумци	да	су	мора-
ли	бити	ликвидирани?	
Техника	 хапшења	 је	
била	 следећа:	 позвани	
глумац	 или	 глумица	
јављао	 се	 на	 разговор	
Николи	 Поповићу	 у	
згради	Народног	позо-
ришта.	 Пред	 њим	 би,	
у	коверти,	била	карак-
теристика	 свакога	 од	
позваних.	 После	 раз-
говора,	Поповић	би	их	
упућивао	у	зграду	Црвеног	крста	у	Симиној	улици.
	 У	 ствари,	 у	 Симиној	 улици	 било	 је	 смеште-
но	 специјално	 одељење	 ОЗН-е.	 Док	 су	 трајала	 ова	
хапшења,	глумци	Позоришта	народног	ослобођења	и	
чланови	Народног	позоришта	који	су	добили	добру	
карактеристику,	држали	су	прве	пробе	“Најезде”	Ле-
онида	Леонова,	у	режији	Вјекослава	Афрића...
	 У	поступку	са	Жанком	Стокић	било	је	доста	гру-
бости,	 плаховитости	 и	 неразумевања	 ситуације.	
Често	 су	 долазили	 у	 глупе	 ситуације,	 ређале	 су	 се	
несугласице,	 људи	 су	 понекад	 и	 поступали	 мимо	
својих	 убеђења,	 правили	 несмотрености	 тако	 да	 се	
многе	ствари	ничим	не	могу	оправдати…	Множиле	
су	се	клевете,	лажне	пријаве,	измишљена	сведочења,	
опањкавања	најниже	врсте,	а	свега	тога	било	би	мање	
да	посреди	нису	осветољубивост	и	злуради	глумач-
ки	обрачуни,	притајене	а	затим	разбуктале	љубомо-
ре,	 доушништва,	 потказивања	 и	 стања	 у	 којима	 се	
они	који	су	били	у	сенци	или	ниже	на	ранг-листама,	
појављују	 као	 личности	 које	 уз	 помоћ	 власти	 кроје	
нове	судбине	и	себи	и	другима...	У	томе	је	предњачио	

Никола	Поповић,	који	је	од	раније	желео	–	а	у	томе	
никада	није	успевао	–	да	направи	каријеру	великог	
драмског	уметника…	
	 Живћи	 у	 паничном	 страху,	 сазнало	 се	 да	 су	
ухапшени	глумци	убијани.	Како,	зашто,	зар	тако	су-
рово	казнити	глумце?!	Какви	су	они	сарадници	оку-
патора	били?!	Играли	су	и	многи	други,	али	нико	од	
њих	није	се	огрешио	о	народноослободилачку	војску.	
Јер,	да	се	огрешио	и	да	се	осећао	кривим,	побегао	би	
без	трага	и	гласа,	као	што	је	то	био	случај	са	другима	
који	нису	смели	да	дочекају	ослобођење...
	 И	док	су	једни	били	утамничени	и	пролазили	кроз	
иследничку	 тортуру,	 други	 су	 били	 присиљени	 да	
“испаштају	 грехе	 колаборације”	 тешким	 или	 пони-
жавајућим	 физичким	 радом,	 а	 четворицу	 београд-
ских	и	седморо	нишких	глумаца	прогутала	је	тама.	
Ни	до	данас	не	зна	се	званично	како	су	скончали,	да	
ли	им	је	судио	неки	импровизовани	преки	суд,	када	

су	 и	 где	 убијени,	 где	
су	 сахрањени.	 Једино	
јавно	 обавештење	 да-
то	 је	 о	 Александру	 –	
Аци	 Цветковићу,	 који	
је	 стрељан	 по	 пресу-
ди	 Војног	 суда	 Првог	
корпуса	 НОВЈ,	 зајед-
но	 са	 још	 104	 осуђе-
ника,	 чија	 су	 имена	
објављена	у	новинама,	
27.	 новембра	 1944,	 уз	
образложења	више	на-
лик	 на	 претпоставке	
него	на	 доказе.	Кад	 је	
наишао	рат,	Аца	је	био	
извадио	 једну	 легити-

мацију	на	немачком	језику.	То	је	била	легитимација	
немачке	организације	Kraft	Durch	Freunde	(“Снага	уз	
пријатеље”),	и	у	тој	легитимацији	је	писало	да	је	Аца	
Цветковић	њихов	члан...
	 Ратни	 суд	 Прве	 дивизије	 заседао	 је	 свакога	 пре-
поднева,	 а	 увече	 истога	 дана	 осуђени	 су	 камионом	
одвожени	на	губилиште.	У	Нишу	су	по	ослобођењу	
стрељани	 глумци	 Миодраг	 Ковачевић,	 Јулијана	 –	
Јула	 Буквић,	 Светозар	 Тоза	 Цветковић	 (управник),	
Драгослав	Кандић	(у	једном	периоду	в.	д.	управни-
ка),	Живојин	Вучковић,	извесни	Вандеровић	(име	је	
заборављено),	и	Жика	Ристић.	У	нишком	“Народном	
листу”	нема	ни	помена	нити	о	суђењима,	нити	о	било	
каквим	стрељањима	уметника	који	су	били	запосле-
ни	у	Народном	позоришту.	Један	од	оних	који	су	но-
сили	репертоар,	Миодраг	Ковачевић	(1904-1944),	био	
је	глумац	великог	стваралачког	потенцијала.
	 Нестали	су	многи	невини,	или	сумњиви	само	зато	
што	је	о	њима	кружио	глас	да	сарађују	са	окупатором	
и	народним	издајницима.	Потпуно	је	нејасно	шта	су	
новој	власти	скривили	нишки	глумаци.	Постоји	ин-
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диција	да	је	Салко	Репак,	глумац,	првоборац	и	члан	
Казалишта	 народног	 ослобођења,	 комесар	 нишког	
позоришта	 после	 рата,	 негде	 крајем	 1945.	 пријавио	
ОЗНи	нишког	глумца	Вандеровића,	пошто	га	 је	ви-
део	у	згради.	Вандеровић	је	одведен	некамо	заувек.	
Стрељан	 је	и	 глумац	Жика	Ристић,	 зато	што	 је	ор-
ганизовао	 приредбе	 за	 четнике	 војводе	Ћирковића.	
Најзад,	познати	нишки	глумац	Светозар	Тоза	Цвет-
ковић,	који	је	за	време	рата	био	управник	позоришта	
у	 Зајечару,	 ухваћен	 је	 и	 стрељан	 под	 ненаписаном	
оптужбом	да	је	сарађивао	са	окупатором.	У	чему	се	
могла	 састојати	 та	 сарадња?	Какве	 то	услуге	–	 вој-
не,	политичке,	обавештајне,	пропагандне	-	могу	чи-
нити	глумци,	макар	били	и	управници	позоришта,	у	
мањим	 градовима?	 Поготову	 што	 су	 провинцијска	
позоришта,	 а	 нарочито	 нишко,	 играла	 национал-
но-романтичарски	 репертоар,	 који	 су	 чиниле	 пред-
ставе	“Растко	Немањић”	или	“Каплар	Милоје”	Бра-
нислава	Нушића.
Отпуштена	 из	 Народног	 позоришта,	 после	 тамно-
вања,	најславнија	глумица	у	историји	српског	позо-
ришта,	Жанка	Стокић,	била	је	најзад	изведена	пред	
суд.	У	“Политици”	је	4.	фебруара	1945.	објављен	из-
вештај	са	суђења	под	насловом	“Глумица	Жанка	Сто-
кић	осуђена	је	на	осам	година	губитка	српске	наци-
оналне	части”,	и	са	наднасловом	“Народ	суди	онима	
који	су	се	огрешили	о	њега	у	најтежим	данима”.	
	 Понижени,	 постиђени,	 покушавајући	 да	 себи	
објасне	 зашто	су	прихватили	изазов	да	учествују	у	
трећеразредним	програмима	за	време	окупације,	те-
шили	су	 се	мишљу	да	 је	њихов	 сценски	хумор	био	
душевни	 лек	народу	 који	 је	 патио,	 да	 су	 били	при-
нуђени	да	учествују	у	програмима	Нусеровог	Радио	
Београда,	како	би	уз	помоћ	Немаца	успевали	да	наба-
ве	храну	и	лекове	у	време	опште	несташице.	Ипак,	ти	
уметници	огромне	интуиције,	накнадно	су	схватила	
да	 су	 погрешили.	То	 амбивалентно	 стање,	њиховог	
унутрашњег	 конфликта	 између	 глумачког	 импера-
тива	 да	 се	 игра	 за	 публику	 у	 свим	 условима,	 и	 са-
мооптуживања,	приморали	су	их	да	прекину	везе	са	
многобројним	пријатељима.
	 Све	до	1944.	године,	у	историји	српског	позоришта	
није	забележен	случај	да	је	неки	глумац	платио	гла-
вом	 зато	 што	 се	 бавио	 својим	 послом.	 Што	 је	 тај	
сој	 често	 славољубив,	 понесен	 амбицијом,	 помало	
уврнут,	што	су	глумци	–	како	се	то	понекад	каже	–	
“велика	деца”,	каткад	размажена	и	необуздана,	није	
разлог	 да	 страдају,	 чак	 и	 кад	претерају	 ругајући	 се	
појавама	у	свом	времену,	кад	се	„политички”	замере	
моћницима...	 Тоталитарна	 свест	 као	 бесна	 стихија,	
тајфун	или	цунами,	безобзирно	брише	све	што	јој	је	
на	путу,	и	са	набујалом	мутном	водом	односи	и	децу	
–	малу	и	велику.	Глумци	су	се	довијали	да	преживе	
године	окупације,	а	после	и	године	када	је	дошла	но-
ва	власт.

Biće	MIRNA	BOSNA	ako
Bude	više	ČUVARA	TVOG	POŠTENJA.
U	SABIRNOM	CENTRU	događa	se
HIPNOZA	JEDNE	LJUBAVI!
U	okviru	PREDSTAVE	HAMLETA
U	SELU	MRDUŠA	DONJA
Donešen	je	USTAV	REPUBLIKE	HRVATSKE.
U	MOJOJ	FABRICI	proizvode
SVE	SE	NEKAKO	PREŽIVI	OSIM	SMRTI
A	smrti	festivala	nema	
U	Distriktu	Brčko…
I	dok	rijeka	Sava	teće
Festival	se	nikad	završit	neće.

Piše: Ratko Orozović

IGRA NASLOVA
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	Mnogi	 tekstovi	 Dušana	 Kovačevića	 su	
ekranizovani.	Pored	ostalih	i	«Sabirni	centar»,	

koji	 su	 na	 XXXIV	 Susretima	 pozorišta	 /	 kazališta	 u	
Brčkom	 izveli	 kao	 koprodukcioni	 projekat	 ansambli		
banjalučkog	 Narodnog	 pozorišta	 Republike	 Srpske	 i	
Gradskog	pozorišta	iz	Prijedora.	Za	neke	od	tih	filmova	
scenario	je	pisao	sam	Dušan	Kovačević,	dok	su	za	neke	
to	 uradili	 drugi	 scenaristi.	Međutim,	 treba	 znati	 da	 je	
dramski,	odnosno	pozorišni	 tekst	drugačiji	od	filmskog	
scenarija.	I	pozorišna	predstava	ima	svoju	priču	i	ideju,	
kao	što	ima	i	filmska.	Ideje	predstave	i	filma	ne	moraju	
biti	 iste.	Zavisi	 to	prvenstveno	od	reditelja	 i	 scenariste,	
odnosno	adaptatora	dramskog	teksta.											
	 U	konkretnom	slučaju		predstave	Narodnog	pozorišta	
Republike	 Srpske	 i	 Gradskog	 pozorišta	 Prijedor	 je	 to	
nešto	 drugačije	 od	 filmskog	 scenarija	 i	 samog	 filma	
koji	 je	 režirao	 Goran	 Marković,	 zato	 što	 je	 što	 je	 i	
ovaj	 «banjalučko/prijedorski	 tekst»	 preživio	 jednu	
adaptaciju	 koju	 je	 uradio	 reditelj	 ovog	 komada,	Marko	
Misirača,	 zajedno	 sa	 Ivanom	 Velisavljevićem.	 Tekst	
ove	predstave	je	malo	vremenski	pomjeren	u	odnosu	na	
„original“.	Cjelokupna	 radnja	 je	 smještena	 u	 ambijentu	
Banjaluke	 90/91.	 godine.	 Period	 je	 to	 kada	 već	 zemlja	
počinje	 polako	da	 se	 raspada,	 kada	 fabrike	 prestaju	 da	
rade.	 Počinje	 kriminalna	 «burazerska»	 	 privatizacija	 i	
pripremaju	se	prvi	višestranački	izbori.		Zapravo,	počinje	
svojevrsno	ludilo	južnoslovenskog	ambijenta	o	kome	se	
i	više	od	dvije	i	po	decenije	još	ne	zna	ni	kada,	ni	ko	ga	
je	započeo.	Te	ključne	tačke	su	oštrice	suprostavljenosti	
u	 bosanskohercegovačkom	 društvu	 	 u	 drugoj	 polovini	
druge	dekade	trećeg	milenijuma.	
	 Onaj	 ko	 hoće	 da	 sačuva	 sjećanje	 na	 «stara	 dobra	

vremena»	i	da	razjasni	vrijeme	i	krivca	početka	opšteg	
ludila,	koje	je	zahvatilo	Region,	je		profesor	u	banjalučko-
prijedorskom	 slučaju	 historije,	 a	 ne	 arheologije	 kao	 u	
„originalu“	Mihajlo	Vuković	 (Đorđe	Marković),	 	koji	u	
originalnoj	drami	skuplja	stare	grčke	i	rimske	umjetnine	
i	kipove.	U		pozorišnoj	predstavi	on		je,	ustvari,	profesor	
u	 Banjaluci	 koji	 pokušava	 da	 napravi	 	Muzej	 narodne	
revolucije	i	da	spasi	što	se	spasiti	može.	Nastoji	da	sačuva	
te	 tekovine	 iz	 antifašističke	 borbe	 u	 toku	 NOB-a	 uz	
pomoć	svoga	pomoćnika	koji		u	drami	ima	i	drugo	ime	
(Irfan	-	Zlatan	Vidović).	Međutim,	nailazi	u	svemu	tome	
na	 mnogobrojne	 prepreke.	 Jednu	 prepreku	 prati	 druga	
mnogo	 složenija.	Raspada	mu	 se	 i	 porodica	 i	 zemlja.	 I	
dešava	se	sve	ono	što	ide	sa	nagoviještenim		stanjima.
	 Komad	 banjalučkog	 teatra	 se	 na	 humoran	 način	
graniči	 sa	 realnošću	Banjaluke	 i	metafizike	koja	 se,	po	
Dušanu	Kovačeviću,	dešava	sa	druge	strane.	Odnosno	u	
zagrobnom	životu.	Autorska	 ekipa	 predstave	 je	 uspjela	
da	radnju	iz	svijeta	živih	prebaci	u	svijet	mrtvih.
	 Festivalska	publika	u	Brčkom	je	imala	priliku	da	vidi		
jednu	jako	interesantnu	adaptaciju		i	da	još	jednom	pro(e)
živi	vječitu	dilemu	i	pitanje	o	početku	ludila	koji	je	sve	
skupo	koštalo	a	najviše	upravo	one	koji	su	imali	sređen	
i	 bezbrižan	 život,	 kao	 profesor	 historije,	 obezbijeđen	
svojim	postignućem.	Veoma	je	zanimljiva	ideja	predstave	
koja	se	ogleda	u	pokušaju	aktuelizacije	teksta	i	nastojanju	
da	 se	 isti	 oboji	 lokalnim	 banjalučkim	 koloritom,	 sa	
imenima	nekih	ulica	koje	prepoznaju	„lokalci“.
	 Sjetnu	 banjalučko/prijedorsku	 	 priču	 o	 sabirnom	
centru	 glumački	 ansambl	 	 je	 odigrao	 na	 način	 koji	 	 je	
razumljiv	 za	 publiku	 i	 koji,	 umjesto	 mirisa	 i	 ukusa	
novca	 kao	 bitnog	 i	 dominantno	 opredjeljujućeg,	 u	 prvi	
plan	fokusira	odnose	unutar	porodice	kao	nekog	sistema	
vrijednosti	 kome	 se	 ponovo	 treba	 okrenuti.	 I	 ne	 samo	
okrenuti,	 nego	 vratiti	 njene	 primarne	 funkcije	 u	 fokus	
interesovanja.	Na	taj	način	će	se	urediti	odnosi	u	društvu	
ludila	 koje	 je	 izopačeno	 i	 daleko	 od	 onakvog	 stanja	
kakvim	ga	 zamišljaju	mrtvi	 	 likovi	u	 sabirnom	centru.	
Uspostavom	 relacije	 između	 živih	 i	 mrtvih	 	 nastoji	 se	
povratiti	sistem	vrijednosti	koji	su	oni	sa	sobom	odnijeli	
u	sabirni	centar,	a	njihovi	potomci	ga	izokrenuli.	Budući	
da	taj	svijet	još		nije	takav	kakvim	su	ga		vidjeli	pokojnici	
u	vizuri	dramaturške	obrade	koprodukcijske	banjalučke	i	
prijedorske	predstave	prolazom	ispod	rimske	nadgrobne	
ploče	 koju	 je	 otkrio	 profesor	 historije	 i	 oni	 kreću	 u	
istraživački	rad	o	tome	kada	i	kako	poče	ludilo	koje	sve	to	
uruši.	Ta	istina	je	jako	bolna,	čak	ako	se	prikaže	na	jedan	
fantastičan	način	kao	u	banjalučko/prijedorskoj	predstavi.	
Možda	je	u	tom	smislu	otkrića	poslije	predstave	«Sabirni	
centar»	 taj	put	olakšan	primjenom	scenskih	sredstava	 i	
zbivanjima	na	pozornici.

Piše:	Srdjan Vukadinović

KADA  I  KAKO JE POČELO LUDILO  I  «SABIRNI CENTAR»



9BILTEN BR.          
БИЛТЕН БР. 5

Prateći program

	Srpska	i	južnoslovenska	glumica	Olivera	Katarina	
je	rođena	1940.	godine	u	Beogradu.	Pored	imena	

Olivera	Katarina	u	pozorišnim	i	filmskim	publikacijama	
za	ovu	glumicu	može	se	naići	i	na	prezimena:	Petrović,	
Vučo	ili	Šakić.	Takođe,	pored	značajne	karijere	na	filmu,	
prije	svega,	Olivera	Katarina	je	ostvarila	i	zavidan	uspjeh	
u	muzičkoj	umjetnosti	kao	solista	i	interpretator.
							Diplomirala	je	na	beogradskoj	Akademiji	za	pozorište,	
film,	 radio	 i	 TV.	 Karijeru	 glumice	 započinje	 u	 teatru	
još	 kao	 studentkinja.	 Na	 sceni	 beogradskog	 Narodnog	
pozorišta	 igra	 Koštanu	 u	 istoimenoj	 predstavi,	 rađenoj	
po	djelu	Bore	Stankovića,	 i	u	 režiji	Miljenka	Maričića.	
Pored	 uloga	 u	 teatru	 Olivera	 Katarina	 je	 mnogo	 više	
igrala	u	filmovima,	kako	domaće	južnoslovenske,	tako	i	
strane	produkcije.		Najupečatljivija	je	njena	uloga	u	filmu	
«Skupljači	perja»	(1967)	Aleksandra	Saše	Petrovića	koji	
je	nagrađen	na	filmskom	festivalu	u	Kanu.	Ovaj	Festival	
je	 Olivera	 Katarina	 zatvorila	 koncertom	 na	 kojemu	 se	
pored	nje	 učestvovale	 i	Nana	Muskuri	 i	Dajan	Vorvik.	
Nagrađena	 je	 i	 za	 film	 «Goja»	 (1971)	 na	 filmskim	
festivalima	u	Moskvi	i	Veneciji.
	 Glumila	 je	 Olivera	 Katarina	 u	 filmovima	 značajnih	

južnoslovenskih	 reditelja	 kao	 što	 su	 Puriša	 Đorđević,	
Soja	 Jovanović,	 Đorđe	 Kadijević	 i	 Saša	 Petrović,	 ali	
i	 inostranih	 Đanfranka	 Parolinija,	 Alberta	 Latuade,	
Majkla	Armstronga	i	Konrada	Vulfa.
								Posebni	pečat	umjetničkoj	karijeri	Olivere	Katarine	
daje	 i	muzička	 dimenzija	 njene	 ličnosti.	 Snimila	 je	 22	
singl	 albuma	 i	 11	 LP	 albuma	 sa	 srpskom,	 romskom,	
grčkom,	indoženskom	i	crnačkom	muzikom.	U	čuvenoj	
francuskoj	«Olimpiji»	održala	je	72	uzastopna	koncerta.
	 Umjetničku	 karijeru	 Olivere	 Katarine	 čini	 i	 njeno	
spisateljstvo.	 Tako	 je	 autorica	 zbirke	 poezije	 «Beli	
badnjaci»,	 a	 zastupljena	 je	 i	 u	 Antologiji	 poezije	 o	
Kosovu.	Napisala	 je	 i	memoarsku	prozu	pod	naslovom	
«Aristokratsko	stopalo».	
	 Filmografiju	Olivere	Katarine	čine	filmska	ostvarenja	
kako	 u	 južnoslovenskom	 ambijentu,	 tako	 i	 vani.	 Treba	
pomenuti	 sljedeće	 filmove	 u	 kojima	 je	 igrala	 Olivera	
Katarina:	«Dobra	kob»	 (1964),	«Put	oko	sveta»	 (1964), 
«Ponedjeljak	ili	utorak»	(1966), «Vojnik»	(1966), «Roj»	
(!966), «Kommissar	 X-Jagd	 auf	 Unbekanni»	 (1966), 
«San»	(1966),	«Skupljači	perja»	(1967), «Planina	gneva»	
(1968), «Ima	ljubavi,	nema	ljubavi»	(1968), «Uzrok	smrti	

Piše:	Srdjan Vukadinović

UMJETNIČKI VELEGRAD POETIKA I
FORMATA OLIVERE KATARINE
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ne	pominjati»	(1968), «Fraulein	Doktor»	(1969), «Hexen	
bis	 aufs	 gequali»	 (1970), «Ann	 och	 Eve-de	 erotiska»	
(1970), «Ein	 Grober	 	 graublauer	 Vogel	 (1971), «Goja»	
(1971), «Polenov	 prah»	 (1974), «Derviš	 i	 smrt»	 (1974), 
«Partizani»	 (1974), «Crveni	 udar»	 (1974), «Čarlston	 za	
Ognjenku»	(2008)	i	drugi.	
	 Televizijska	ostvarenja	(drame	i	TV	emisije)	u	kojima	
je	svoj	angažman	imala	Olivera	
Katarina	su:	«Belo	u	belom»	(1964),	«One	i	on»	(1964),	
«Akcija	 inspektora	 Rukavine»	 (1965),	 «Devičanska	
svirka»	(1973),	«Partizani»	(1974),	«Sedam	plus	sedam»	
(1978),	 «Zarudela	 zora	 na	 Moravi»	 (1979),	 «Jelena	
Gavanski»	 (1982),	 «Urime,	 Urime»	 (1982)	 i	 «Vuk	
Karadžić»	(1987).
	 Pozorišna	karijera	Olivere	Katarine	odvijala	se	od	1961.
godine	 kada	 je	 ostvarila	 ulogu	 Koštane	 u	 istoimenom	
komadu	 Bore	 Stankovića	 u	 produkciji	 beogradskog	
Narodnog	 pozorišta.	 Pored	 beogradskog	 nacionalnog	
teatra	 igrala	 je	Olivera	Katartina	 i	na	scenama:	Ateljea	
212	i		Pozorišta	„Joakim	Vujić“	u	Kragujevcu.
	 Pored	pomenute	Koštane	ostvarila	je	Olivera	Katarina	
uloge	i	u	komadima	Miloša	Crnjanskog	(„Tesla“),	Ivana	
V.	 Lalića	 („Majstor	 Hanuš“)	 i	 Vuka	 Vuča	 („Hladna	
guščija	džigerica“).	Pored	ovih	predstava	koje	pripadaju	
južnoslovenskoj	 dramatskoj	 baštini	Olivera	Katarina	 je	
ostvarila	 na	 pozorišnim	 scenama	 i	 uloge	 u	 komadima	
Hasinta	 Benaventea	 („Igra	 interesa“)	 i	 Alana	 Patona	
(„Plači,	voljena	zemljo“).
	 Režije	pozorišnih	predstava	u	kojiima	je	igrala	Olivera	
Katarina	 potpisuju:	Braslav	Borozan,	Dušan	Dobrović,	
Aleksandar	 Glovacki,	 Milenko	 Maričić,	 Milenko	
Misailović	i	drugi.
	 Kada	su	južnoslovenski	filmski	i	televizijski	reditelji	u	
pitanju	onda	je	tu	mnoga	veća	plejada	značajnih	reditelja	
kao	 što	 su:	 Aleksandar	 Đorđević,	 Puriša	 Đorđević,	
Ljubiša	Georgijevski,	Predrag	Golubović,	Stole	Janković,	
Soja	 Jovanović,	 Đorđe	 Kadijević,	 Vatroslav	 Mimica,	
Sava	 Mrmak,	 Saša	 Petrović,	 Jovan	 Ristić,	 Slavoljub	
Stefanović-Ravasi,	Zdravko	Šotra,	Zdravko	Velimirović	
i	drugi.
	 Igrali	 su	 sa	 Oliverom	 Katarinom	 na	 teatarskim	
scenama	 mnogi	 značajni	 glumački	 protagonisti	
beogradske	 teatarske	 scene	kao	 što	 su:	Severin	Bijelić,	
Bogić	 Bošković,	 Vuka	 Dunđerović,	 Branislav	 Jerinić,	
Petar	Kralj,	Stanislava	Pešić,	Raša	Plaović,	Ružica	Sokić,	
Danilo	 Stojković,	 Mihailo	 Viktorović,	 Miloš	 Žutič	 i	
mnogi	drugi.
	 Na	filmskom	platnu	glumački	partneri	Olivere	Katarine	
bili	 su,	 pored	 ostalih:	Mija	Aleksić,	 Stole	Aranđelović,	
Neda	 Arnerić,	 Petar	 Banićević,	 Faruk	 Begoli,	 Adem	
Čejvan,	Stojan	Dečermić,	Boris	Dvornik,	Predrag	Ejdus,	
Bekim	 Fehmiu,	 Božidarka	 Frajt,	 Olivera	 Marković,	
Rade	 Marković,	 Viktor	 Starčić,	 Đuza	 Stojiljković,	
Danilo	Bata	Stojković,	Fabijan	Šovagović,	Ljuba	Tadić,	
Bora	 Todorović,	 Janez	 Vrhovec,	 Pavle	 Vuisić	 i	 Bata	
Živojinović.	

	 Iako	 je	 od	 sredine	 80-ih	 godina	 XX	 vijeka	 Olivera	
Katarina	izopštena	iz	pozorišnog,	filmskog	i	televizijskog	
života	južnoslovenskog	areala,	iz	neumjetničkih	razloga,	
ostala	je	uvijek	svoja	i	nezaboravna.	Pokazalo	se	da	i	pored	
razloga	 koji	 su	 daleko	 od	 umjetničkih,	 pa	 i	 normalnih	
komunikacijskih	nekoga	ko	je	Olivera	Katarina	ne	može	
prekriti	 veo	 zaborava.	Možda	 se	njene	pozorišne	uloge	
i	 manje	 pamte,	 ali	 Lenče	 iz	 „Skupljača	 perja“	 ostaje	
zauvijek	i	za	nezaborav.	Kakvi	god	režimi	budu	dolazili	
i	 koliko	 se	god	budu	obračunavali	 sa	onima	koji	 su	po	
njih	nepoželjni	1967.	godinu	i	„Skupljače	perja“	i	Kanski	
festivl	 te	 godine	 neće	moći	 nikako	 izbjeći.	Koliko	 god	
se	 trudili	 	 tako	 nešto	 da	 urade	 biće	 bezuspješno.	 Kod	
Olivere	 Katarine	 i	 njenih	 umjetničkih	 kreacija	 sve	 se	
međusobno	 ispreplelo:	 i	 talenat,	 i	 šarm,	 i	 fascinacija.	
Jednom	riječju	diva	na	filmskoj	i	televizijskoj	sceni.	Ako	
neko	odigra	ulogu	Lenčeta	opčini	mnoge.	I	ništa	više	da	
se	ne	uradi.	To	se	pamti	i	to	je	mjerilo	i	pozorišta	i	filma.	
I	umjetničke	kreacije.	Ako	nema	takve	i	 takvih	uloga	i	
kreacija	nema	ni	predstave,	ni	filma.	I	tada	ne	postoji	bilo	
šta	 što	može	 spasiti	 predstavu	 ili	 film.	U	 umjetničkim	
kreacijama	Olivere	Katarine,	bez	obzira	da	 li	 je	 riječ	o	
teatru,	 pozorištu,	 filmu,	 televiziji	 ili	 muzici	 najvažniji	
refleks	 umjetničkog	 doživljaja	 je	 u	 dušama	 posjetilaca	
i	 publike.	A	 to	 znači	 da	 sve	ono	 što	 je	 radila	 i	 uradila	
Olivera	 Katarina	 na	 mnogim	 scenama	 i	 formatima	 je	
mnogo	važnije	od	 tamo	nekih	reakcija	bezimenih	 i	već	
zaboravljenih	 pojedinaca	 koji	 mogu	 nanijeti	 čovjeku	
samo	tugu	i	zlo.	I	zbog	toga	umjetnost	koju	personifikuje	
Olivera	Katarina	u	pozorišnom,	filmskom	ili	muzičkom	
iskazu		grmi	od	kreacije	i	energije	u	jednom	umjetničkom	
velegradu	raznovrsnih	poetika.
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 Peto	natjecateljsko	veče	34.	brčanskih	kazališnih	/	
pozorišnih	susreta	dovelo	je	na	pozornicu	Doma	

kulture	 još	 jedan	komad	srpskog	dramatičara,	filmskog	
scenarista,	književnika	i	akademika	Dušana	Kovačevića.	
Nakon	 „Hipnoze	 jedne	 ljubavi“	 beogradskog	 Zvezdara	
teatra,	 u	 režiji	 autora,	 odigran	 je	 „Sabirni	 centar“,	
koprodukcija	 Pozorišta	 Prijedor	 i	 Narodnog	 pozorišta	

Republike	Srpske	iz	Banje	Luke,	premijerno	izvedena	prije	
mjesec	dana.	Režiju,	adaptaciju	i	dramaturgiju	potpisuje	
brčanskoj	 pozorišnoj	 publici	 već	 dobro	 poznat	 autorski	
dvojac:	 Marko	 Misirača	 i	 Ivan	 Velisavljević,	 njihov	
projekt	„Sinovi	umiru	prvi“	prema	dramskom	predlošku	
Mate	 Matišića	 otvorio	 je	 lanjske,	 33.	 Susrete.	 Nije	 se	
promijenila	 niti	 ekipa	 stalnih	 suradnika:	 scenografiju	
potpisuje	Dragana	Purković	Macan,	kostimografiju	Jelena	
Vidović	a	muziku	Petar	Topalović,	ujedno	brojni	glumci	
iz	Matišićeve	predstave	 igraju	 i	u	komadu	Kovačevića:	
Đorđe	 Marković,	 Ljubiša	 Savanović,	 Zlatan	 Vidović,	
Aleksandar	 Stojković,	 Goran	 Jokić,	 Boško	 Đurđević,	
Nataša	 Ivančević,	 Milka	 Brđanin,	 nova	 lica	 su	 Boris	
Šavija,	Bojan	Kolopić,	Snježana	Štikić	i	Slađana	Zrnić,	iz	
NPRS,	te	dva	glumca	iz	prijedorskog	teatra,	Dean	Batoz	i	

Siniša	Vučićević.	Riječ	je,	dakle,	o	standardnoj	ansambl	
–	 predstavi,	 ukupno	 je	 14	 protagonista,	 no	 sve	 djeluje	
skladno	i	uigrano,	važnost	i	upečatljivost	nijedne	role	se	
ne	izgubi,	dramski	rukopis	Dušana	Kovačevića,	njegove	
britke,	 oštre	 i	 ubojite	 replike	 odzvanjaju	 jednakom	
snagom	 i	 žestinom	 kao	 u	 već	 viđenim	 uprizorenjima	
njegovih	komada	–	 a	 ipak,	 sve	 je	nekako	novo,	 svježe,	

gotovo	bih	rekao	izglobljeno	i	iščašeno	prema	onomu	što	
smo	navikli	gledajući	ga	u	teatru.	
	 „Sabirni	centar“	Kovačević	 (rođen	1948.)	piše	1982.,	
on	je	tada	već	poznat	i	etabliran	dramski	pisac	i	filmski	
scenarist,	iza	njega	su	kultni	„Radovan	III“	i	„Maratonci	
trče	počasni	krug“	u	pozorištu	i	„Poseban	tretman“	i	„Ko	
to	 tamo	peva“	 na	filmu,	 i	 to	 je	 peta	 njegova	 komedija,	
najhumornija,	mada	 je	 polovina	 lica	 u	 njoj	 sve	mrtvac	
do	mrtvaca...	No,	 u	 „Sabirnom	centru“	 smrt	 nije	 smrt,	
već	autorski	uslovni	domišljaj	da	 iz	 još	 jednog	aspekta	
prikaže	 naše	 naravi	 ili	 bolje	 naše	 naravi	 kroz	 naš	
mentalitet.	Omiljena	Kovačevićeva	 tema	 je	 licemerstvo	
u	 malograđanskoj	 porodici,	 napori	 da	 se	 sačuvaju	
forma	 i	 privid	 pristojnosti,	 patrijarhalnog	 morala,	
ljubavi,	 prijateljstva,	 a	 na	 svakom	 zaokretu	 otkriva	

Piše:	Mladen Bićanić    
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ne	 samo	 iskrivljeno	 lice	 niskih	 interesa,	 podmetanja,	
prevara...“	 (Jovan	 Ćirilov,	 iz	 programske	 knjižice	
praizvedbe	u	Beogradskom	dramskom	pozorištu,	 režija	
ljubomir	 Draškić,	 1982.)	 	 I	 taj	 dio	 u	 Kovačevićevom	
komadu	u	predstavi,	što	je	potpisuje	tandem	Misirača	–	
Velisavljević,	poštuje	se	dosljedno	i	vjerno,	novina	 je	u	
pristupu	vremenu	i	prostoru	scenske	radnje.		
Njih	dvojica,	naime,	premještaju	dramski	narativ	iz	jedne	
male,	zabite	srpske	varošice	u	grad,	Banja	Luka	je	mjesto	
gdje	 se	 sve	događa,	promijenjena	 je	 i	profesija	glavnog	
lika,	on	više	nije	arheolog,	koji	nabasa	na	prolaz	između	
dva	svijeta,	živih	i	mrtvih,	ovdje	je	on	umirovljeni	profesor	
povijesti	čija	je	životna	želja	i	poslanje	da	podigne	Muzej	
narodne	 revolucije.	 Koje?	 –	 pa	 one	 kojom	 je	 stvorena	
bivša	država,	koje	također	više	nema	pa	tako	ni	sjećanja	
na	nju	i	njene	heroje.	I	tu	je	drugi	ključni,	obrtni	moment	
banjalučko–prijedorskog	 „Sabirnog	 centra“,	 vrijeme	
u	 kome	 se	 likovi	 pojavljuju	 i	 djeluju	 pomaknuto	 je	 par	
decenija	unaprijed,	sada	je	to	početak	devedesetih	godina	
prošloga	stoljeća,	presudno	i	kobno,	kada	se	upravo	ruši	
jedan	sustav	i	jedna	povijest	koja	nas	je,	dobrim	djelom,	
oblikovala.	Kaže	Velisavljević:	„Hteli	smo	da	se	bavimo	
onim	simboličnim	trenutkom	u	našem	vremenu	kada	su	
živi	počeli	da	beskrupulozno	ruše	mrtve,	ubijaju,	zatiru	
i	s	prezirom	uništavaju	jednu	civilizaciju	–	Jugoslavije	i	
socijalizma...“	
	 U	 komadu	 „Sinovi	 umiru	 prvi“	 Mate	 Matišića	
dramaturg	 Velisavljević	 i	 redatelj	 Misirača	 otkopavali	

su,	 zajedno	 sa	 Matišićem,	 i	 ponovo	 zakopavali	 mrtve	
i	 nestale	 u	 zadnjem	 ratu,	 promijenivši	 također	 mjesto	
zbivanja,	 lica,	dijalekt,	 i	 to	vrlo	uspješno.	U	„Sabirnom	
centru„	 Dušana	 Kovačevića	 oni	 idu	 korak	 dalje,	 opet	
se	bave	mrtvima	i	živima	ali	sada	mijenjaju	i	dimenziju	
vremena,	 sve	 se	 promatra	 iz	 jedne	 druge	 vizure	 i	
samim	 tim	dobiva,	naravno,	 i	 nova	značenja.	Ta	 spona	
s	vremenom	u	kojem	živimo,	a	koje	je,	priznali	mi	to	ili	
ne,	upravo	posljedica	tih	događaja	iz	devedesetih	godina,	
stoga	 je	mnogo	 vidljivija,	 žešća,	 surovija,	 predstava	 je	
upravo	 onoliko	 mračna	 i	 tegobna	 kao	 i	 doba	 u	 kojem	
jesmo.	 Nije	 slučajno	 da	 su	 posljednje	 riječi	 drugi	 put	
umrlog	profesora	 povijesti:	 „Svi	 ste	 vi	 razbojnici“	 –	 to	
je	krik	čovjeka	na	samrti	koji	 je	doživio	konačni	poraz	
sagledavši	istinu:	u	društvu,	u	obitelji,	u	vremenu	u	kojem	
živi	a	koje	mu	nije	dopustilo	da	ostvari	svoj	životni	san.	
„Živimo	sve	više	kao	praistorijski	ljudi	–	nemaština	nas	
vraća	u	mase	demonstranata,	nalik	na	plemenske	čopore,	
idemo	 u	 lov	 iz	 koga	 donosimo	 zabranjenu	 lovinu	 s	
mutnim	pričama,	igramo	se	istinom	kao	da	nikada	nismo	
sreli,	upoznali	i	čuli	za	greh,	svoje	predstave	izvodimo	u	
osiromašenim	pozorištima	kao	u	pećinama,	s	 rasvetom	
nešto	boljom	od	vatre	i	sa	saplemenicima,	uplašenim	od	
života	izvan	njihovih	betonskih	skloništa.“	Tako	je	pisao	
i	govorio	Dušan	Kovačević,	na	tragu	tih	njegovih	misli	
ponuđeno	 je	 i	 jedno	 novo,	 drugačije	 čitanje	 „Sabirnog	
centra“,	 predstave	 hrabrog	 koncepta	 i	 jasne,	 čvrste	
strukture.		
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 Pojednostavljeno	 rečeno,	 ova	 predstava	 bavi	 se	
problemom	odlaska	mladih.	Kako	i	sam	lik	Ranka	

kaže	–	samo	prošle	godine	zatvoreno	je	pet	stotina	škola.	
Mladi	odlaze,	ne	vraćaju	se.	Krivolovci	su	sve	brojniji	i	
bezobrazniji.	
	 Lik	 Mile,	 mlade	 djevojke	 koja	 mislima	 razgovara	
sa	 svojim	 dragim	 iz	 druge	 galaksije,	 jedini	 je	 fizički	
neobilježen	lik.	Majka	Soja	(Anica	Dobra)	ima	problem	
s	 kukom	 i	 hoda	 sa	 štapom,	 Otac	 Ranko	 (Ljubomir	
Bandović)	 hoda	 sa	 štakom	 jer	 mu	 je	 potkoljenica	
slomljena,	njihov	prijatelj,	komšija	i	doktor	Vasa	(Dragan	
Petrović	 Pele)	 ima	 slomljen	 atlas,	 a	 njegov	 sin	 Dragi	
(Uroš	Jakovljević)	ne	govori.	Tako	obilježeni,	oni	žive	u	
prirodi	i	sa	prirodom,	razgovaraju	sa	životinjama	i	nadaju	
se	da	će	Mila	i	Dragi	jednog	dana	biti	zajedno	i	ostati	da	
žive	pokraj	njih.	Kroz	njihove	fizičke	nedostatke	prelama	
se	i	poremećenost	u	društvenim	odnosima.	Ranko,	Soja	i	
Vasa	su	povrijeđeni	u	saobraćajnoj	nesreći	za	koju	vjeruju	
da	su	skrivili	krivolovci,	odrvnuvši	im	šarafe	na	točku,	
pri	čemu	simbolički	i	njih	troje	postaju	njihova	lovina.
	 Zanimljivo	je	i	to	kako	su	tri	starija	lika	jasno	određeni	
i	 svojim	 zanimanjima.	Ranko	 je	 šumar,	 Soja	 učiteljica,	
Vasa	 ljekar.	Ranko	 je	 zadužen	za	brigu	o	prirodi,	Soja	
za	brigu	o	generacijama	koje	dolaze,	a	Vasa	liječi	tamo	
gdje	prvo	dvoje	ne	uspiju.	Nije	slučajno	da	Mila	i	Dragi	
nemaju	 zanimanja,	 oni	 su	 jednostavno	 potomstvo.	
Nemaju	 zanimanje,	 nemaju	 posao,	 i	 sve	 manje	 imaju	
svojih	vršnjaka.	
	 Gotovo	pastoralna	povezanost	sa	prirodom	naglašena	

je	i	scenografijom.	Nebo	sa	puno	zvijezda,	šuma,	drveni	
stol	i	klupa	ispred	drvene	kuće.	I	teleskop	od	11000	eura.	
Ljudi	 su	 tu	 toliko	 bliski	 s	 prirodom	da	 i	 razgovaraju	 s	
njom	–	Soja	 sa	 sovom,	Ranko	 s	 vukom,	 pri	 čemu	 su	 i	
jedno	 i	 drugi	 zabrinuti	 što	Mila	 mislima	 razgovara	 sa	
svojim	 nevidljivim	 prijateljem.	 Ta	 prenaglašena	 veza	
s	 prirodom,	 koja	 nije	 uvijek	 organska,	 dobro	 djeluje	 u	
kombinaciji	 s	 pojavom	 nadnaravnog	 u	 ovoj	 predstavi,	
koje	 se	 pojavljuje	 u	 formi	 vanzemaljca.	 Vanzemaljac,	
koji	 djeluje	 i	 kao	 božanstvo	 s	 nadnaravnim	 moćima,	
koje	hoda	po	vodi,	liječi	bolesne	i	u	ranim	tridesetim	je,	
djeluje	istovremeno	i	kao	simbol	onoga	što	odvodi	našu	
djecu	 daleko,	 daleko,	 gdje	 postoje	 dva	 sunca,	 ljudi	 ne	
stare,	nema	bolesti	 i	gdje	 su	svi	uljudni	 i	pažljivi	 jedni	
prema	drugima.
	 Glumačka	igra	u	ovoj	predstavi	bila	je	uglavom	dobra,	
ali	 se	 mogla	 jasno	 vidjeti	 i	 u	 kvaliteti	 igre	 pojedinih	
protagonista,	 posebno	 u	 drugom	 dijelu	 predstave	 i	
pojavom	lika	Vase	na	sceni,	koji	čim	se	pojavi	dominira	
nad	svim	ostalim	likovima,	posebno	nad	onim	koje	igraju	
glumci	mlađe	generacije.
	 Predstava	 „Hipnoza	 jedne	 ljubavi“	 bavi	 se	 ozbiljnim	
temama	na	 jedan	duhovit	način,	koja	 ima	dobru,	mada	
neujednačenu	glumačku	ekipu,	i	čiji happy end	to	zapravo	
i	nije.	Predstava	je	pokazala	i	neke	nedostatke,	posebno	
kada	je	u	pitanju	rediteljski	dio	posla,	te	je	dokaz	da	nije	
uvijek	 najsretnija	 kombinacija	 da	 sam	autor	 režira	 svoj	
tekst.	Dijete	nekad	treba	pustiti	da	ode.

Piše:	Elvis Ljajić

DIJETE PONEKAD TREBA PUSTITI DA ODE
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	Представа	 ‘’Сабирни	 центар’’	 	 настала	 у	 ко-
продукцији	 народног	 позоришта	 Републике	

Српске	у	Бањој	Луци	и	Градског	позоришта	Прије-
дор	одиграна	је	пете	фестивалске	вечери.	‘’Сабирни	
центар’’	је	режирао	Марко	Мисирача	,	а	адаптацију	
комада	 су	 урадили	Марко	Мисирача	 и	Иван	Вели-
сављевић.
	 У	 представи	 играју:	 Ђорђе	 Марковић,	 Наташа	
Иванчевић,	Љубиша	Савановић,	Слађана	Зрнић,	Бо-
рис	Шавија,	Миљка	Брђанин,	Златан	Видовић,	Бојан	
Kолопић,	 Снежана	 Штикић,	 Синиша	 Вучићевић,	
Александар	Стојковић,	Горан	Јокић,	Бошко	Ђурђевић	
и	Деан	Батоз	-	играју	градећи	једну	фино	усклађену		
заједничку	глумачку	конструкцију	која	уверљиво	до-
носи	сусрет	два	света	-	свет	живих	и	мртвих	и	својом	
суптилном	игром	нас	уводе	у	ту	међу	у	којој	се	све-
тови	преклапају	остављајајући	гледаоцима	довољно	
простора	да	учитају	личне	асоцијације.	Нема	ничег	
пренаглашеног,	 а	 глумци	 вас	 врло	 смело	 увлаче	 у	
причу.

	 Редитељ	Марко	Мисирача	и	драматург	Иван	Ве-
лисављевић	 адаптирали	 су	 Kовачевићев	 комад	 и	
професор,	који	је	у	оригиналу	археолог,	овде	је	про-
фесор	историје	који	је	живот	посветио	скупљању	ар-
хиве	–	грађе	која	се	бави	историјом	НОБ-а.	Радња	је	
смештена	у	1990-ту	годину	у	само	праскозорје	рата,	
у	време	када	се	Југославија		већ	почиње	распадати,	а	
читав	простор	почиње	полако	и	неповратно	да	клизи	
на	терен	смутних	проватизација.	Та	се	смутна	вре-
мена	настављају	до	данас	када	смо	сведоци	једне	јед-
нако	 смутне	 транзиције	 која	 бесомучно	 дуго	 траје.	
Драматург	и	редитељ	овом	адаптацијом,	која	је	врло	
пажљива	према	тексту,	 	враћају	нас	у	недавну	про-
шлост	и	позивају	да	преиспитамо	сопствену	савест.	
О	којој	се	чини	ми	се	ни	не	питамо,	него	најчешће,	
као	код	наших	јунака,	рутина	стихијски	узима	своје.	
Све	док...	неко	не	оде,	напусти	овај	свет.	Тада	се	гото-
во	по	правилу	дешава	друга	подела	карата.		Тако	про-
фесор	Вуковић	умире	и	одлазећи	на	онај	свет	среће	
своје	комшије,	пријатеље,	жену	која	је	млада	умрла.	

Пише:	Наташа Гвозденовић

ПОзИв НА ПрЕИСПИтИвАЊЕ СОПСтвЕНЕ СтвАрНОСтИ
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И	враћа	се	назад	још	једном	у	живот	да	поравна	рачу-
не	пре	него	што	дефинитивно	оде.	
	 Марко	 Мисирача	 суочава	 живе	 и	 мртве,	 врло	
пажљиво,	показује	колико	је,	заправо,	блиска	грани-
ца	између	два	света.	Мисирача	нас	позива	да	се	суо-
чимо	са	сопственим	поступцима	спрам	себе	самих	и	
спрам	других,	позива	нас	на	одговорност.	И	на	крају	
подсећа	да	ћемо	сви	једном	отићи,	а	да	није	ни	мало	
небитно	 за	 каквим	 пртљагом	 напуштамо	 овај	 свет.	
Тако	се	у	 једном	тренутку,	када	професор	говори	о	
савести,	само	на	трен	пали	светло	у	сали	прозивајући	
све	нас	-	да	се	осетимо	прозваним.
	 Изврсна	је	сценографија	Драгане	Пурковић	Мацан	
која	 дели	 и	 спаја	 светове	 -	 професоров	 стан	 је	 још	
увек	у	бојама,	као	и	кревет,	већ	је	архива	бела	и	при-
пада	свету	мртвих	(јер	то	ништа	неће	бити	сачувано	
нестаће	документи	без	трага),	реплика	споменика	на	
Шехитлуцим	који	је	једнако	заборављен.	Оба	су	све-
та	прекривена	маглом.	
	 Kостим	Јелене	Видовић	одлично	прати	сценогра-
фију	употпуњујући	слике	светова,	нарочито	сусрета	
међу	световима,	једнако	као	и	музика	Петра	Топало-
вића.
	 Отварање	простора	асоцијација	нарочит	је	дар	ове	
представе,	тако	да		сам	се,	гледајући		представу,	се-
тила	да	 је	Душан	Kовачевић	говорио	да	му	се,	раз-
мишљајући	о	 судбини	народа	на	 овим	просторима,	

понекад	чини	да	смо	све	сами	криви,	а	други	пут	да,	
заправо,	 нисмо	имали	избора.	Сетила	 сам	 се	 и	Ур-
лихе	Мајнхоф,		која	је	својевремено	рекла,	парафра-
зираћу,	да	је	шамар	који	родитељ	удара	детету	поли-
тички	 чин,	 јер	 је	 рефлексија	 друштвено	 политичке	
стварности	којој	припада.		
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	 „Hipnoza	jedne	ljubavi“	predstava	je	Zvezdara	
teatara	 po	 tekstu	Dušana	Kovačevića,	 a	 režiju	
ove	 praizvedbe	 potpisuje,	 također,	 Kovačević.	
Radi	se	o	komediji	u	kojoj	se	surećemo	s	dvije	
porodice,	obje	okrnjene	za	ponekog	člana,	a	koje	
sebe	 ipak	 doživljavaju	 sretnim	 i	 zadovoljnim	
uprkos	 svojoj	 borbi	 sa	 životnim	 problemima.	
Radi	 se	 o	 dvjema	 porodicama	 koje	 se	 ne	 žale	
previše	 i	ne	kukaju	previše,	već	 svoju	 sudbinu	
uglavnom	prihvataju	 onakvom	kakva	 je.	U	 toj	
sudbini	valja	se	pomiriti	i	s	tim	da	njihova	djeca	
odlaze	svuda	u	bijeli	(i	crni)	svijet,	a	oni	ostaju	
živjeti	 u	 planini,	 među	 vukovima	 i	 sovama.	
Ono	 što	 okupira	 pažnju	 oca	Ranka	 (Ljubomir	
Bandović)	 i	 majke	 Soje	 (Anica	 Dobra)	 	 jeste	
bolest	 njihove	 kćerke	 Mile	 (Nina	 Janković),	
odnosno	ono	što	oni	protumače	kao	 simptome	
ozbiljne	bolesti.	Tu,	nakon	dugačke	ekspozicije,	
koja	uzima	skoro	četvrtinu	predstave,	a	koja	nam	
govori	o	ljepoti	sela	i	života	usred	šume	i	kojom	
se	publiku	upoznaje	s	porodičnom	poviješću,	na	
scenu	 dolazi	 i	 doktor	 Vasa	 (Dragan	 Petrović),	
komšija	koji	unosi	svoju	porodičnu	priču	i	svoj	
život	na	scenu.	U	ovom	smjeru	ide	traganje	ovog	
teksta	za	uporištem	u	zbilji	 i	pokušajem	da	se,	
iako	 je	 komedija,	 u	 njemu	 pronađu	 sugestije	
odgovora	 na	 različita	 pitanja	 koja	 uglavnom	
podrazumijevaju	 čovjekov	 doživljaj	 sebe	
nužno	 kao	 dijela	 neke	 grupe.	 Radi	 se,	 dakle,	
o	 pitanjima	 tipa:	 kako	 nam	 je?	 Kako	 će	 nam	
tek	biti?	Valja	 li	 ovo	ovako?	 Je	 li	 tamo	negdje	
bolje,	ili	je	tamo	negdje	gore?	Lijevo	ili	desno?	
I	 tako	 dalje.	 	Ovakva	 uopćenost,	 ukoliko	 se	 sačuva	 od	
pretencioznosti,	 može	 funkcionirati	 u	 teatru	 komedije,	
i	 ovdje	 to	 uglavnom	 stoji	 u	 službi	 ideje	 predstave,	 ne	
iznevjerava	je	i	što	je	najvažnije	ne	pretvara	se	u	nekakvu	
rodoljubivu	patetiku,	koje	ova	predstava	u	podtekstu	nije	
oslobođena,	ali	se	gledatelj	može	sačuvati	od	nje.	
	 Ansambl	predstave	djelovao	 je,	naročito	u	 trenucima	
kada	su	svi	na	sceni,	prilično	neujednačeno	po	uspjehu	
onoga	 što	 su	 napravili.	Uz	 likove	 oca	 i	majke,	 koje	 su	
glumci	koji	ih	igraju	odigrali	sasvim	solidno,	ističe	se	lik	
ljekara	Vase	kojeg	 igra	Dragan	Petrović.	Predstava	kao	
da	tek	počinje	onda	kada	se	na	sceni	pojavi	ljekar	jer	se	
tada	konačno	završava	razmjena	replika	o	svojoj	prošlosti	
koju	izvodi	bračni	par.	U	nekoliko	faza	predstave	lik	Vase	
ide	čak	do	toga	da	se	skoro	postavlja	u	centar	komada,	što	
zahvaljujući	 strukturi	 komada	 i	 rediteljskim	 rješenjima	
koja	 mu	 dopuštaju	 da	 se	 tako	 zaigra,	 što	 zahvaljujući	
samom	glumcu	 koji	 je	 pronašao	 ključ	 u	 kojem	 da	 igra	

ovakav	lik,	duhovito,	spretno	i	vješto.	Od	mlađeg	dijela	
ansambla	 vidjeli	 smo	 prosječnu	 igru	 koja	 je	 svojim	
kvalitetom	zaista	 bila	 daleko	od	onoga	 što	 su	ponudile	
starije	kolege,	pa	se	i	taj	nesrazmjer	prepoznaje	kao	jedno	
od	opterećenja	predstave.	
Sva	 radnja	 događa	 se	 u	 jednom	 prostoru	 pri	 čemu	
scenografija	u	duhu	iskrene	naive	podsjeća	na	jedan	od	
onih	isječaka	idile	koji	se	viđaju	na	goblenima.	Nekoliko	
zanimljivih	 efekata	 postiže	 se	 režijom	 svjetla	 čime	 se	
dobiva	i	na	dinamici	scene	i	prevazilaženju	mogućnosti	
da	se	iscrpi	prostor.
	 Ova	predstava	ima	u	sebi	dovoljno	uspjelih	pozorišnih	
elemenata	 da	 svako	 u	 publici	 pronađe	 nešto	 što	 će	 ga	
učiniti	zadovoljnim	nakon	njenog	završetka,	ali	također	u	
njoj	ima	i	problema	koji	se	tiču	ponajviše	režije	i	činjenice	
da	 se	 osjeti	 prostor	 da	 se	 uradi	 mnogo	 bolji	 posao	 po	
pitanju	ritma	i	tempa	predstave,	koja	u	različitim	svojim	
dijelovima	u	tom	smislu	isuviše	varira.	

VANZEMALJSKA IDILA S GOBLENA
Piše:	Kemal Bašić
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 Peta	 predstava	 u	 okviru	 takmičarskog	 dijela	
XXXIV	 regionalnig	 Sureta	 BH-	 pozorišta/	

kazališta	 u	 Brčkom	 “Sabirni	 centar”,	 rađena	 je	 u	
koprodukciji	 Narodnog	 pozorišta	 Republike	 Srpske	
Banja	Luka	i	Gradskoj	pozorišta	Prijedor.	
	 Prije	 rata	po	ovoj	predstavi	 je	 snimljen	film	na	 tekst	
kultnog	dramskog	pisca	Dušana	Kovačevića,	a	za	potrebe	
predstave	rađena	je	adaptacija	 izvornog	Kovačevićevog	
teksta,	 provučena	 kroz	 današnji	 vremenski	 kontekst	
pun	 krajnosti,	 predrasuda,	 nepovjerenja	 jednih	 prema	
drugima,	iskrivljavanja	i	novog	pisanja	nedavne	istorije.	
Paranormalnost	 kreće	 od	 toga	 da	 svak	 za	 sebe	 piše	 i	
konzumira	nedavnu	prošlost	isključivo	onako	kako	je	on	
vidi,	pa	do	iracionalnih	fizičkih	postupaka	-	da	se	groblja	
ili	 spomen-	 groblja	 na	 ovim	prostorima	 iz	 II	 svjetskog	
rata,	skrnave,	ili	čak	prekopavaju	i	uništavaju.	Sve	za	sitna	
i	konzumeristička	d(r)nevna	potkusurivanja	i	kusurivanja	
balkanskog	pazara,	ljudsko-zvjerskog	vašara	bez	milosti,	
pravila	i	morala	koje	na	ovim	prostorima	poprima	obrise	
drevnog	ludila	koje	ovdje	traje	u	predugom	kontinuitetu.	

Ničim	 izazvane,	 ničim	 uslovljene,	 u	 transu	 sveopšte	
socijalne	patologije	ovdje	se	potcrtavaju	često	iracionalne	
razlike	među	pojedincima	i	etničkim	grupama	koje	čine	
ex-Jugoslovensko	društvo.	
	 Po	 sinoć	 viđenom,	 poruka	 “Sabirnog	 centra”	 je	 više	
nego	jasna	-	nezaustavljiv	je	put	preko	ivice	ambisa	koji	
nas	čeka,	forsiranjem	naših	krajnosti	sve	do	uništenja	ili	
samouništenja.	 Mi	 smo	 kao	 društvo	 (društva)	 na	 putu	
bez	povratka,	ali	naša	luđačka	želja	da	putujemo	u	krug	
jača	je	od	istine	da	smo	u	živom	pijesku	beznađa	iz	kojeg	
izlaska	 nema,	 popravnog	 nema,	 i	 na	 ovom	 i	 na	 onom	
svijetu,	 mi	 ćemo	 ravnati	 račune	 za	 ljude	 kojih	 nema.	
Umjesto	 vidljive	 potrebe	 za	 ljubavlju	 mrzićemo	 rađe	
nešto	čega	i	nema,	umjesto	da	vidimo	da	nas,	ustvari,	više	
i	nema,	mi	ne	vidimo	dalje	od	vlastite	mržnje,	sljepila	i	
degenaracije,	a	za	našu	mržnju,	degradaciju,	događaja	i	
prilika	kojih	više	nema.	Za	onečovječenje,	primitivizam,	
atavizme	 i	 bratoubilačko	 samoljublje	mali	 nam	 je	 ovaj	
svijet,	mi	naš	usud,	proklestvo	 i	mizeriju	nedostojnosti	
vrsti	 kojoj	 pripadamo,	 a	 zove	 se	Ljudi,	 prenosimo	 i	 na	

Piše:	Suvad Alagić

FORSIRANJEM NAŠIH KRAJNOSTI DO (SAMO)UNIŠTENJA
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onaj	metafizički,	nestvarni,	drugi	svijet,	poručuje	jasno,	
oporo,	direktno	i	ne	više	začudno,	Kovačević,	naravno	i	
Marko	Misirača,	koji	je	radio	adaptaciju.	
	 Drama	 koja	 je	 napisana	 1982.	 a	 dopisana	 nedavno,	
prati	 starog	 profesora	 koji	 želi	 da	 sačuva	 artefakte	 iz	
II	 svjetskog	 rata	 u	 predjelu	 BiH	 koji	 se	 zove	 Krajina	
ili	 Sjeverozapadna	 Bosna.	 Pri	 pokušaju	 da	 se	 pomjeri	
profesor	doživljava	srčani	udar	i	ubrzo	umire.	Ali,	mrtav	
samo	 za	 okolinu,	 on	 se,	 ustvari,	 nalazi	 u	 nekoj	 vrsti	
stanja	“između	života	i	smrti”.	Međutim,	svijet	živih	nije	
onakav	kakvim	su	ga	zamišljali.
	 „Predstava	 Sabirni centar	 po	 tekstu	 Dušana	
Kovačevića	 okupila	 nas	 je,	 u	 jesen	 2017.	 godine,	 da	
udruženim	 snagama	 ispričamo	 svoju	 verziju	 ove	 priče.	
Odlučili	smo	da	se	vratimo	u	ne	tako	davnu	prošlost,	u	
Banjaluku	i	Krajinu	1990.	godine,	uoči	rata	u	Hrvatskoj	
i	BiH,	u	doba	početka	privatizacije	i	pljački	velikih	firmi	
pod	maskom	„stimulisanja	privatnog	biznisa“,	i	kroz	ideju	
profesora	istorije	o	stvaranju	muzeja	narodne	revolucije	
u	 želji	 da	 očuva	 tekovine	 NOB-a,	 lociramo	 kada	 je	 i	
kako	(ponovo!)	počelo	i	kako	se	razvijalo	ludilo	na	ovim	
prostorima.	Da	se	zapitamo	da	li	je	sve	bio	privid	i	koliko	
je	 taj	 privid	 trajao?	Posebno	mi	 se	 učinilo	 zanimljivim	
vratiti	 se	 u	 to	 vrijeme	 i	 u	 te	 okolnosti	 danas	 kada	 je	
na	 snazi	 opšti	 revizionizam	 i	 kada	 političari	 masovno	
koriste	 i	 zloupotrebljavaju	 ideološku	 dezorijentisanost	
naroda	na	ovim	prostorima.	Ova	predstava	bi	tako	mogla	
da	funkcioniše	na	više	nivoa:	 i	kao	društveno-politička	
groteska	 i	 kao	 intimna	porodična	drama“,	 izjavio	 je	 za	
medije	režiser	Marko	Misirača.
	 Nakon	igranja	predstave	„Sabirni	centar“	na	festivalu	
u	Brčkom,	u	foajeu	Doma	kulture	održan	je	Okrugli	sto,	
kojeg	moderira	Dževdet	Tuzlić:
	 Dr.	Almir	Bašović,	 selektor:	 „	Mislim	da	 što	 se	 tiče	
mota	festivala	„Grad	u	teatru,	teatar	u	gradu“	gotovo	da	i	
ne	treba	govoriti	zašto	je	ova	predstava	mogla	stati	unutar	
tog	okvira.	Ovo	je	predstava	o	Banjaluci	i	to,	rekao	bih,	
teatar	 koji	 nudi	 zapravo	 jednu	 samorefleksiju.	Mi	 smo	
ljudi,	 valjda	 jedina	 bića,	 koji	 smo	 za	 tu	 samorefleksiju	
sposobni.	Jer	pozorište	je	uvijek	bilo	vezano	za	fenomen	
grada	i	ova	predstava	to	na	najbolji	mogući	način	pokazuje.	
Onako	kako	mi	pojedinci	ne	možemo	imati	identitet	bez	
sjećanja,	gradovi	ne	mogu	imati	identitet	bez	institucija	
pamćenja	 i	 tu	 odnos	 prema	 mrtvima,	 naravno,	 nije	
najmanje	važan.	Predstava	je	visoko	kultivirana,	mislim	
da	 će	 većina	podijeliti	moje	mišljenje,	 s	 vrlo	 suptilnim	
dramaturškim	 intervencijama,	 sa	 sjajnim	 glumačkim	
ansamblom,	s	odličnim	rediteljskim	rješenjima.“	
	 Ratko	 Orozović,	 reditelj	 i	 publicista:	 “Tako	 blizu	 a	
tako	daleko	u	godinama,	da	su	dva	teatra	napokon	pružila	
ruku	jedan	drugom.	Pružila	ruku	i	ušla	u	jednu	avanturu	
zvanu	-	Kovačević.	U	jednu	drugu,	jaču	avanturu	zvanu	
-	poslije	filma	igrati	pozorište.	To	je	isto	jedna	avantura,	
i	rizična	avantura,	jer	publika	će	upoređivati,	malo	tamo	
malo	vamo.	Ali,	oni	su	prihvatili	svjesno	rizik	i	svjesno	
su	išli	na	to	da	dokažu	da	je	Kovačević,	ne	klasik	nego	

izuzetno	 savremeni	 pisac	 i	 da	Kovačevića	 igrati	 znači	
igrati	život,	ovaj	novi	demokratski	život	igrati	na	sceni.	
Prilagoditi	malo	njega	danas	ovom	vremenu	je	ponekad	
i	rizično,	jer	ovo	je	vrijeme	kad	se	ruši,	kad	ni	mrtvima	
ne	daju	mira,	kad	se	ruše	groblja,	kad	je	moral	otišao	u	
vražiju	mater,	kad	se	sve	poremetilo,	moralne	vrijednosti	
više	ne	postoje.	Jedna	generacija	ne	vjeruje	više	u	drugu	
generaciju,	 a	 mrtvi	 imaju	 prednost.	 Zato	 ja	 kažem	 -	
umrite	na	vrijeme	dok	imate	još	vremena	da	se	poredite	
sa	živim.	Jer,	šta	se	događa?	Događa	se	da	je	ta	distanca	
između	mrtvih	i	živih	sve	je	manja	i	manja...“
	 Mladen	Bićanić,	novinar	i	kazališni	kritičar:	„Mislim	
da	je	vrlo	dragocjeno	da	na	jednom	festivalu	vidimo	dva	
komada	istoga	autora,	istinabog	koji	su	nastali	u	jednom	
različitom	dugom	vremenskom	periodu:	82.	 je	„Sabirni	
centar“,	a	ovo	 je	rađeno	2016.	„Hipnoza	 jedne	 ljubavi“,	
i	vide	se,	zapravo,		mijene,	neke	dodirne	točke,	ali	i	vrlo	
bitne	razlike	u	odnosu	Kovačevića	spram	svog	dramskog	
rukopisa	 i	 odnosu	 Kovačevića	 spram	 teatra.	 Sinošnja	
predstava	 osvojila	 je	 publiku	 jer	 je	 rađena	 drugačije	
u	 odnosu	 na	 one	 iz	 njegove	 najzrelije,	 nasurovije	 faze.	
A	 predstava	 koju	 smo	 večeras	 vidjeli	 upravo	 inzistira	
na	mračnoj,	 surovoj	 dimenziji.	 Nju	 izvlači	 iz	 komada,	
kao	 što	 je	 drmaturg	 rekao	 na	 početku	 i	 zaoštrava	 sve.	
Međutim,	 kolikogod	 je	 „Hipnoza	 jedne	 ljubavi“	 bila	
uronjena	u	jednu,	ako	hoćete,		melodramsku	strukturu,	u	
jedan	science	fiction,	u	neke	bajkovite	predjele,	podsjeća	
vas	 na	 ono	 nešto	 u	 djetinjstvu	 što	 ste	 nekad	 i	 voljeli	 i	
željeli	 i	 sanjali,	 ona	 ima	 vlo	 važnu	 dodirnu	 točku.	 Na		
jednom	 mjestu	 taj	 čovjek	 koji	 dolazi	 iz	 nepoznatog	
sazvježđa	kaže	da	 i	na	njihovom	planetu	postoji	 	 jedan	
mali	narod	u	gudurama,	koji	 se	 jednostavno	drži	kruto	
svojih	 predubjeđenja,	 svojih	 stavova	 i	 da	 je	 samim	 tim	
osuđen	na	propast,	na	odumiranje.	O	tome	zapravo	govori	
i	 ova	 predstava	 jednim	 dobrim	 dijelom;	 da	 nam	 dosta	
prijeti	 odumiranje	 ako	 ostanemo	 na	 nekim	 pozicijama	
kojih	se	tako	tvrdoglavo	držimo...“
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Osvrt

	U okviru	34.	Sureta	pozorišta	BiH	Brčko	distrikta	BiH	 večeras	 u	 Domu	 kulture	 u	 Brčkom	 sa	
početkom	u	19:30	sati	odigrati	će	se	predstava	“Sabirni	
centar”	 Narodnog	 pozorišta	 RS	 Banja	 Luka	 autora	
Dušana	Kovačevića	i	režiji	Marka	Misirača.
		 “Sabirni	 centar”	 širu	 popularnost	 stekao	 je	
ekranizacijom	iz	1989.	godine	kada	su	Dušan	Kovačević	i	
reditelj	Goran	Marković	okupili	odličnu	glumačku	ekipu.	
Drama	koja	je	napisana	1982.	prati	starog	arheologa	koji	
pronalazi	 rimsku	 nadgrobnu	 ploču	 za	 kojom	 je	 tragao	
čitavog	 života.	Ona	 pokriva	 prolaz	 s	 “ovog”	 na	 “onaj”	
svijet.	 Pri	 pokušaju	 da	 je	 pomjeri	 profesor	 doživljava	
srčani	udar	i	ubrzo	umire.	Ali,	mrtav	samo	za	okolinu,	
on	se	u	stvari	nalazi	u	nekoj	vrsti	stanja	“između	života	
i	smrti”.	Kako	je	i	živ	i	mrtav	u	isto	vrijeme,	uspostavlja	
vezu	između	živih	i	mrtvih,	pa	mrtvi,	vođeni	željom	da	
vide	svoje	rođake,	kreću	prolazom	koji	je	profesor	otkrio	
ispod	rimske	nadgrobne	ploče,	u	susret	svojim	voljenim	
na	 “ovom”	 svijetu.	 Međutim,	 svijet	 živih	 nije	 onakav	

kakvim	su	ga	zamišljali.
	 Ovako	 je	najavljena	predstava,	a	gledali	 smo	sasvim	
nešto	 drugo,	 zakukuljeno,	 zamumuljeno,	 zadimljeno,	
bliže	političkome	pamfletu	nego	kazališnoj	predstavi,	 s	
toliko	odstupanja	od	izvornoga	teksta.
	 Arheolog	 je	 poništen,	 pozornica	 pretrpana	 nekim	
fasciklima	i	dokumentima,	(aludirajući	valjda	na	istrage	
tko	je	što	bio	u	novijoj	prošlosti,	otvaranje	arhiva).
	 Pozornicom	 se	 nosa	 slomljeno	 krilo	 partizanskoga	
zrakoplova	 s	 vidno	naglašenom	zvijezdom	petokrakom	
kao	da	je	Kovačević	ovaj	tekst	pisao	u	NOB	-	u.	Potkrepa	
tome	je	i	spomenik	„Ustaniku“	na	sceni.	Partizanski	oficir	
u	bijeloj	uniformi,	Kozaračko	kolo	na	kraju	predstave.
	 Upropašten	 fenomenalan	 tekst,	 loša	 predstava,	
neusporediva	sa	savršenstvom	od	predstave	noć	prije	od	
istog	autora.
	 Jadno,	 žalosno	 i	 nedostojno	 kazališno-kritičkoga	
promišljanja	i	suda.

Piše:	Nikola Šimić Tonin

NEDOSTOJNO KAZALIŠNO-KRITIČKOGA PROMIŠLJANJA
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Prateći program

 Pete	festivalske	večeri,	u	okviru	pratećeg	programa,	
u	 foajeu	 Doma	 kulture	 upriličeno	 je	 druženje	

s	 jednom	 od	 najvećih	 diva	 bivše	 Jugoslavije	 Oliverom	
Katarinom.	 Prije	 nego	 što	 se	 obratila	 prisutnima,	 prof.	
dr.	 Srdjan	Vukadinović	 predstavio	 je	 dugo	 pripremanu	
publikaciju	 „Diva	 na	 fi	lmskoj	 i	 TV	 sceni	 –	 Olivera	
Katarina“	u	kojoj	 je	objavljen	prikaz	svih	uloga	koje	 je	
ostvarila	 na	 vrhuncu	 slave	 šezedestih	 godina	 prošlog	
stoljeća.	
	 „Iako	 je	 trajala	 nešto	 više	 od	 deset	 godina,	 karijera	
Olivere	 Katarine	 je	 bila	 zaista	 fascinantna,	 kako	 u	
teatrografi	ji,	tako	i	fi	lmografi	ji.	Nakon	brojnih	angažmana	
u	pozorištu,	ostavila	je	neizbrisiv	trag	u	fi	lmu	„Skupljači	
Perja“,	koji	je	novom	fi	lmskom	poetikom	očarao	Evropu“,	
istaknuo	je	prof.	Vukadinović.	
	 Glumica	 je	 odgovarajući	 na	 pitanja,	 bez	 predrasuda	
otvoreno	 govorila	 o	 svojoj	 slavi,	 prijateljima	 koji	 više	
nisu	među	živima,	Bati	Živojinoviću	i	Bekimu	Fehmiu,	
te	o	tome	kako	se	ostvarila	kao	glumica,	ali	prije	svega	
kao	majka	i	supruga.	Prokomentirala	je	koji	su	to	uspjesi	
na	nju	ostavili	najviše	traga,	

	 „Za	 deset	 godina,	 koliko	 mi	 je	 bilo	 omogućeno	 da	
radim,	 jako	 mnogo	 sam	 uradila.	 Što	 se	 tiče	 muzike,	
snimala	 sam	 mnogo,	 bila	 sam	 čak	 na	 Međunarodnom	
festivalu	u	Tokiju.	Velika	mi	 je	čast	bila	što	sam	radila	
sa	svetskim	velikanima.		Iako	poslije	određenog	perioda	
nisam	mogla	 u	 svojoj	 zemlji	 raditi,	 nemam	 razloga	 da	
ne	budem	zadovoljna.	Jedino	što	želim	to	je	da	završim	
moju	knjiga,	jer	će	ona	objasniti	ludosti	koje	se	dešavaju	
kod	nas“,	 ispričala	 je	Olivera	Katarina,	napominjući	da	
ima	želju	napraviti	koncert	i	u	Brčkom.	
 Iz publikacije	 -	 	 Na	 sceni	 beogradskog	 Narodnog	
pozorišta,	Olivera	Katarina	igrala	je	Koštanu	u	istoimenoj	
predstavi,	 rađenoj	 po	 djelu	 Bore	 Stankovića	 u	 režiji	
Miljenka	Maričića.	 	Mnogo	 više	 je	 igrala	 u	 fi	lmovima	
domaće	i	strane	fi	lmske	produkcije.	Najupečatljivija	joj	je	
uloga	u	fi	lmu	„Skupljači	perja“	(1967)	Aleksandra	Saše	
Petrovića	koji	je	nagrađen	na	Kanskom	festivalu.	Pored	
brojnih	drugih	uloga,	snimila	je	22	singl	albuma	i	11	LP	
albuma	sa	srpskom,	romskom,	grčkom,	indonežanskom	
i	 crnačkom	 glazbom.	 Autorica	 je	 zbirke	 poezije	 „Beli	
badnjaci“,	te	memoarske	proze	„Aristokratsko	stopalo“.

SUSRET(I) SA GLUMICOM I PJEVAČICOM OLIVEROM KATARINOM

Piše: Ivana Pirić

OLIVERA KATARINA


