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OTKAZANA  “ZELENA ČOJA MONTENEGRA”
 “Zelena čoja Montenegra”, koprodukcija Beogradskog dramskog pozorišta, Gradskog pozorišta Podgorica 
i Grada teatra u Budvi. Predstavu je režirao Nikita Milivojević. Za dramatizaciju je uradio Stevan Koprivica, 
kostime je pripremila Jelena Stokuća, muziku je komponirao Aleksandar Srebrić, dok je sve scenske 
pokrete osmislila Amalija Benet. Predstava Zelena čoja Montenegra kreirana je po istoimenoj knjizi 
Mome Kapora.

Zbog zdravstvenih problema nekolicine glumaca, prouzrokovanih corona virusom, predstava je otkazana.

Stvaralaštvo Mome Kapora je jedinstveno i beskraj-
no. Po vokaciji slikar, ali u duši boem i ljubitelj pisane 
riječi. Šarm i harizma kojom je isijavao prenio je i na 
papir. ‘Zelena čoja Montenegra’ je saga koja govori 
o snažnom prijateljstvu između crnogorskog vlada-
ra knjaza Nikole I Petrovića i Osman-paše Sarhoša, 
zarobljenog u sukobu na Vučjem dolu 1876. godine 
gdje je komandirao turskom vojskom. U isto vri-
jeme, Kapor je opisao i život Zuke Džumhura, crtača, 
putopisca, karikaturiste, koji mu je ujedno bio i pri-
jatelj. Zajedno su napisali i filmski scenario o sudbini 
Osman-paše Sarhoša.
Govoreći o tome šta ga je privuklo ovom naslovu i 
tematskom korpusu, Nikita Milivojević je, između 
ostalog, kazao:
- Pre trideset godina, kada se pojavio, roman je 
odmah postao omiljen, hvaljen. Njegov neodoljivi 
šarm je i danas tako snažan i živ. Ni malo ne čudi 

što je bilo ozbiljnih pokušaja da se po njemu pravi 
i film. Zrači neodoljivom inspirativnošću. No, šta je 
mene privuklo... Između ostalog, pisan je i kao puto-
vanje kroz vrijeme. Na neki način podsjetio me i na 
Markesovo „Sto godina samoće“ gdje se tamo u neg-
dje u nekom vremenu sreću praunuci, unuci djedovi, 
očevi... i sve to u nekom novom miljeu. Tako i u ovom 
romanu, ono što odmah pada u oči je da dva glavna 
junaka, Kralj Nikola i Osman Paša, kao dva protivni-
ka, žive u jednom prostoru gdje pobijeđeni i poraže-
ni ustvari prije svega postaju svojevrsni prijatelji, 
što je nezamislivo, a pisci te priče Zuko Džumhur i 
Momo Kapor isto tako, jedan blizak muslimanskoj, 
drugi hrišćanskoj paradigmi, bivaju kao u ogledalu 
ova dva lika. Priča koja na suptilan način stalno iz 
prošlosti dodiruje budućnost, iz budućnost sadašn-
jost, iz sadašnjosti prošlost...
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PRIJATELJSTVO, POMIRENJE  I 
„ZELENA ČOJA MONTENEGRA“

Petog dana Susreta pozorišta/kazališta u Brčkom je trebala, na festivalskoj pozornici, 
da bude izvedena predstava „Zelena čoja Montenegra“, čiji su autori Momo Kapor i Zuko 
Džumhur, a u koprodukciji Brogradskog dramskog pozorišta, Gradskog pozorišta iz Pod-
gorice i Grada teatra Budva. Nažalost,  zbog bolesti korone, od koje su oboljela tri člana iz 

ansambla ove predstave, ista nije mogla biti odigrana u okviru festivala.

Piše: Srdjan Vukadinović

                
Kada se saznalo za ovaj problem, dva dana prije poč-
etka Susreta pozorišta/kazališta u Brčkom, pokušalo 
se sa alternativnim predstavama iz BDP-a („Tiho teče 
Misisipi“ Vladimira Tabaševića  i „Sumrak bogova“ 
Ivora Marinića), ali se nije uspjelo u tako kratkom 
roku naći rješenje.
Predstava Mome Kapora i Zuke Džumhura je, inače, 
imala svoju premijernu izvedbu u avgustu  mjese-
cu u Budvi, u okviru Festivala Grad teatar. Posebne 
premijerne izvedbe su urađene i u Beogradu, odnos-
no Podgorici.
Priča iz ove predstave je idealan model za proces 
pomirenja u područjima koja su pogođena sukobi-
ma i vječitom netrpeljivošću jednih, drugih ili trećih. 
Savršeno je nebitno je li taj sukob projektovan, kao i 

mnogo puta od strane velikih sila, ili je rezultat loka-
lnih ili regionlnih razmirica.
Komad „Zelena čoja Montenegra“ je jedna istorijska 
melodrama koja se bazira na istorijskoj storiji  o pri-
jateljstvu ratom suprostavljenih protivnika. Na jed-
noj strani je crnogorski suveren, tada knjaz Nikola 
Petrović, a na drugoj, suprostavljenoj,  turski visoki 
oficir Osman- paša. Njih dvojica su bili veliki pri-
jateli i sobni cimeri sa studija na Vojnoj akademiji u 
Francuskoj. Dvije su se vojske, crnogorska i turska, 
zavadile zbog niza tadašnjih  istorijskih okolnosti, 
i u bici na Vučjem dolu  Osman paša je zarobljen. 
Ali, dva vladara i dva vojna komandanta nisu bila za-
vađena, nego su bili prijatelji.
Sam dramski tekst za koji režiju potpisuje Nikita 
Milivojević je pisan na granici izmedu realnosti i 
iracionalnosti, između stvarnih istorijskih činjeni-
ca i fikcije. Takvo miješane prostornih i vremenskih 
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okolnosti u kojima se nešto zbiva je izuzetno teško 
za scensku prilagodbu. Puno je to lakše napisati na 
papiru, nego postaviti u nekoj scenskoj izvedbi. Ma-
jstorstvo reditelja u ovoj predstavi je dovelo do scen-
ske situacije u kojoj i nije moguće razlikovati vrijeme 
i prostor, prošlo u kome se radnja zbiva i sadašnje u 
koje se ista prenosi u simoličkom smislu. Nemoguće 
je u pozorišnoj izvedbi  razlikovati i stvarno od nest-
varnog. I odvojiti jedno od drugog. 
Neobično prijateljstvo između dva vojna komandan-
ta rezultiralo je oslobađanjem Omer-paše iz zaro-
bljeništva. U ovoj predstavi nisu bitne emocije. Bi-
tan je čovjek i njegov sistem vrijednosti.  Zato je ovo 
priča o prijateljstvu i čovječnosti  koja prevazilazi sve 
podjele i barijere.  U prvom planu, u sukobu dva pri-
atelja je čovjek koji svojim  univerzumom prevazilazi 
i ratove i  sve politike koje dovode do takvih stanja.
Pozorišna priča ove koprodukcijske predstave je 
rediteljsko maštanje o boljem svijetu u kome nema 
podjela  i u kome je najbitnije biti čovjek. Sve ostalo 
se veoma lako može kompenzirati  i nadoknaditi.
Model pomirenja koji promoviše pozorišna pred-
stava „Zelena čoja Montenegra“ je onaj sistem vrijed-
nosti koji nedostaje južnoslovenskom prostoru. Do 
njega se veoma lako u stvarnom životu može doći, i 
to:  prvo, ako sve strane međusobno sarađuju, i dru-
go, ultimativno ne izbjegavaju  saradnju  sa onim 

drugim ili trećim samo što je različit.
Taj i takav model je moguće promovisati i uspostaviti 
ako se rade zajednički projekti, kao što je ova pred-
stava,  u kojima učestvuju sve zavađene strane. I koje 
svesrdno u tome sarađuju. Ako je neka od strana 
prisiljena da učestvuje u tome i takvom projektu, re-
zultata, a samim tim i pomirenja nema.
Priča o pomirenju u sebi kao najviše vrednote sa-
drži priču o hrabrosti, časti, ljubavi i ljudskosti  koja 
prevazilazi sve jednostranosti.  Ta priča je i priča o 
istoriji koja opterećuje južnoslovenski region jednos-
tranim tumačenjem. U toj priči je puno podtokova 
istorije koji kristališu mnoštvo složenih situacija.
Ako se sve to ima, i inkorporira u složenost priče o 
pomirenju uz rediteljsku maštu,  stiže se do rješenja. 
Pričama koje su lišene pomenutih vrijednosti stiže se 
na kraj u kome nema pomirenja. U kreiranju takvih 
momenata rediteljsko majstorstvo  Nikite Milivoje-
vića je stiglo do tačke usijanja koja može sve odves-
ti u proces  pomirenja. U suprotnom ništa od toga 
nema i ništa nije moguće. Staro prijateljstvo se  još 
više učvršćuje,  a ova predstava  dovodi takvo stanje 
do kraja.
           Uloge u predstavi  ostvarili su: Miloš Pejov-
ić, Dejan Djonović, Emir Ćatović, Simo Trebješanin, 
Jelena Simić, Maja Stojanović, Andrija Kuzmanović, 
Branimir Brstina, i drugi.
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ИКОНА БЕОГРАДА
МОМО КАПОР

Са првим причама се појавио шездесетих , а први га је примијетио Златко 
Црнковић, тадашњи уредник загребачке издавачке куће „Хит“.  Већ седамдесетих 

нижу се култни романи, есеји, путописи. Постао је један од најпопуларнијих 
писаца у Југославији.

Миљана Ђурђевић

На 38. позоришним сусретима у Брчком требало 
је да буде изведена представа „Зелена чоја 
Монтенегра“ у режији Никите Миливојевића, а у 
копродукцији Београдског драмског позоришта, 
Градског позоришта из подгорице и Град 
теаТРОМ ИЗ Будве, а по тексту Моме Капора и 
Зуке Џумхура.
Када већ немамо прилику да пишемо о представи, 
онда, јер је нисмо видјели, можемо неколико 
редака о Моми Капору.
Са првим причама се појавио шездесетих , а 
примијетио га је Златко Црнковић, тадашњи 
уредник загребачке издавачке куће „Хит“.  Већ 
седамдесетих нижу се култни романи, есеји, 

путописи.... Постао је један од најпопуларнијих 
писаца у Југославији. Његове теме су биле 
урбане и пријемчљиве за тадашње бунтовничке 
генерације. Имао је срећу да почне да ствара 
у такозваном  „златном добу српске прозе“.  
Колико год је то била срећа, толико је био и 
тежак задатак, јер требало не наћи  “мјеста под 
литерарним сунцем“  уз горостасе као што су 
Црњански, Пекић, Ћосић, Селенић, Киш.... 
Прво су 1972. настале „Белешке једне Ане“, па су 
се ређали: „Фолиранти“, 1975.; „Провинцијалац“, 
1976.; „Ада“, 1977.; „Лањски снегови“, 1977.; 
„Хеј, нисам ти то причала“, 1978.; „Зое“, 1978; 
„Скитам и причам“: путописни дневник“, 1979.; 
„101 прича“, 1980.; „Уна: љубавни роман“ 1981.; 
„Онда“, 1982.; „Сентиментално васпитање“, 
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1983.;“Књига жалби“, 1984.;“ 011-Исток-Запад“, 
1990.; „Хало, Београд“, 1990.; „Дама скитница и 
off приче“, 1992.
Након тога долази „Зелена чоја Монтенегра“. Овај 
роман је посвета друговању писца, карикатуристе 
и боема Зука Џумхура и Моме Капора, а главна 
тема је историјска, помало бизарна сторија о 
пријатељству ратних непријатеља, црногорског 
краља, тада књаза, Николе Петровића и турског 
високог официра, Осман-паше званог Сархош 
(пијани). Позоришно виђење „Зелене чоје 
Монтенегра“ припада историјској  мелодрами, 
у којој је оно што се могло догодити важније од 
онога што се заиста догодило, у којој су емоције 
важније од фактографије, човек од политике 
и рата. Ово је прича, дефицитарна у нашим 
временима, о помирењима и како би то Џумхур 
рекао, људовањима.
Капор је рођен тик пред 2. Свјетски рат у Сарајеву,  
и пуком случајношћу остао је жив након једног 
њемачког бомбардовања. Мајка га је заклонила 
својим тијелом, и у тој кући коју је погодила 
бомба једини је он као четворогодишњак остао 
жив.Када га је нашао један рускилјекар знао је 
самосвојеиме,а није презиме. (О томе какоје 
доспио до своје тетке сакојом је провео остатак 
рата у Сарајеву има више верзија). После рата, 
отац, који је преживио њемачко заробљеништво 
га сели у Београд гдје је био на служби. Момо 
у Београду завршава Академију ликовних 

умјетности. Поред писане ријечи никада није 
запостављао сликарство. Успјешно се огледао и 
као сценариста. Потписује сценарије за многе 
филмове и представе, међу којима и онај за филм 
„Валтер брани Сарајево“.
До краја живота био је ангажован. У најтежа 
времена када је његова земља била под 
неправедном блокадом из недеље у недељу је у 
београдској „Политици“ писао своје „Недеље 
блокаде“ А зашто је толико волио своју земљу, 
једном приликом је објаснио:  „Гађење над 
сопственим народом је  врста издаје“.
Био је члан Академије наука и умјетности 
Републике Српске и члан Сената Републике 
Српске.
Савременим рјечником речено,  Момо Капор је 
био прави мултимедијални умјетник, и као такав 
био је заштитни знак Београда. 
Момо Капор је умро у Београду, 3. марта 
2010. године на Војномедицинској академији, 
од последица рака грла. Сахрањен је у Алеји 
заслужних грађана на Новом гробљу у Београду. 
Његове кћерке Ана и Јелена Капор основале су 
Фонд „Момо Капор“  јуна 2010. године. Ана и 
Јелена Капор приредиле су књигу „Породични 
албум“, која је у едицији „Посебна издања“ 
издавачке куће Албатрос Плус изашла из штампе 
септембра 2013. 
У априлу 2015. године „Политика“ је покренула 
иницијативу да једна улица у Београду добије 
име по њему, што је усвојено у јуну исте године. 
У Београду је 28. децембра 2016. отворен Сквер 
Моме Капора.
У Србији је 2020. године објављена поштанска 
марка њему у част.
Награда „Момо Капор“ је годишње признање које 
додељује Задужбина  „Момчило Момо Капор“ 
чији је оснивач супруга Моме Капора,  Љиљана 
Капор. Награда се додељује наизменично за 
доприносе у књижевности и ликовној уметности, 
на дан рођења Моме Капора, 8. априла, у Свечаној 
сали Скупштине града Београда коју добитнику 
уручује председник Управног одбора Задужбине, 
Матија Бећковић. Награда је први пут додељена 
2011. године за књижевност светски признатом 
уметнику Емиру Кустурици за роман:  „Смрт је 
непровјерена гласина“. Други добитник награде је 
сликар Владимир Дуњић за цјелокупно ликовно 
стваралаштво.
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ZUKO DŽUMHUR, ČUĐENJE U SVIJETU GUBITNIKA

“Bradata šeherzada”, kako ga je Momo Kapor nazvao, bio je vremenski putnik, voljan i 
spretan da nam prenese ono što je samo on bio sposoban da vidi, čuje i osjeti.

Piše: Emina Osmić-Hajdrević

“Volim da pripovijedam 
o starim, davno 
prošlim vremenima, 
ljudima i stvarima. 
Volim predaje, skaske 
i povijesti”, rekao je 
Džumhur uvodeći gledaoce 
u epizodu Hodoljublja, u još 
jedno putovanje vremenom 
i prostorom.

“Bradata šeherzada”, kako 
ga je Momo Kapor nazvao, 
bio je vremenski putnik, voljan 
i spretan da nam prenese ono 
što je samo on bio sposoban 
da vidi, čuje i osjeti:

“Glasovi mujezina 
miješaju se sa pjesmom 
Bitlsa. / Papagaji 
govore i arapski i 
francuski. / Neko 
zapomaže. / Ukrali su 
mu novčanik. / Nešto 
odzvanja, klopara i 
puca.  / To se miješaju 
stoljeća…” (Maternji 
jezik)

Pričao je Zuko jednu drugu 
historiju i opisivao jednu drugu 
geografiju, sa centra je uvijek skretao ka 
periferiji, kao mađioničar iz šešira je vadio 
ljude i priče o njima, osvjetljavajući ih čas u 
čudesnom, čas u ogoljenom postojanju. 

“U udaljenim periferijskim sokacima 
otkrivao mi je tajne iščezlih bogatstava, 
smene kućevlasnika, sveopštu propast 
zapletenih ljudskih sudbina.”, napisao je 
Kapor (Zelena čoja Montenegra). 

Čitala sam skoro nekog Amerikanca 
kako objašnjava da dobrog narativnog 

reportera ne zanimaju pobjednici, 
prvaci, ništa što se naprvu nameće.  
Na moje iznenađenje, sad uviđam 

kako je Zuko već poodavno 
tu mudrost znao, pa je 

rovio je po talogu 
historije; onome što 
ostaje poslije. 

Ne čudi onda 
ljubav prema liku 
O s m a n - p a š e , 
gubitniku Bitke 
na Vučjem Dolu. 
Jer, zaista, kuda 
idu i šta rade 
oni koji izgube; 
i veliki i mali, 

poput “penzonisanih 
p u k o v n i k a , 

prokaženih i nepoznatih, 
smijenjenih ministara, 
nekadašnjih amasadora 

i udovica” koje Kapor 
spominje (Zelena čoja Montenegra) — 

sve redom ljudi što su jednom nešto imali, a 
više nemaju; kako izgleda to njihovo turobno 
povlačenje s bojišta života, oplakivanje i 
lamentiranje? To su priče koje vrijedi čuti.

“Sad mi je jasna priroda veze Z. Dž.-a i Paše: 
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obojica su bili rođeni gubitnici”, primjećuje 
Kapor (Zelena čoja Montenegra).

S druge strane, za njega su jednako vrijedni 
spomena bili i oni koji su punoću postojanja 
nalazili u najsitnijim stvarima  i zadacima. 

“Tome starom ćilimu naročitu brigu i pažnju 
posvećivao je Ahmetaga. Za taj ćilim imao 
je i posebnu metlu... Ćilim je promijenio 
mnogo predsjednika i mora još dugo da traje 
i da se ne haba i ne troši. Predsjednici dolaze 
i odlaze, a ćilim ostaje.”

Ostala je zauvijek otrgnuta od zaborava ova 
anegdota, Ahmetagu je Zuko utkao u Ćilim 
od slova i bjelina i sačinio puni krug - od 
motiva do simbola.

Tako je Zuko,  proročanski, o sebi proizveo 
šaljivu anegdotu za buduća pokoljenja, 
preuzevši majmunicu iz Singapura, koju 

je nazvao Olga. Poetizirao je svoj život 
baš kao travnički veziri o kojima je pričao 
Hodoljubljima, što su u Travnik dovodili 
“majmune, hrtove, papagaje, bijele zečeve, 
paunove, pripitomljene lisice i sijaset divljih, 
rijetkih i skupocjenih mačaka”. 

Pamti se tako da mu se majka bunila što je 
hajvanu dao ljudsko ime, a Zuko je Olgi 
pisao razglednice sa svojih putovanja:

“Draga Olgice, dok ti živiš kao dama u 
Beogradu, ja izigravam majmuna pred 
kamerama u Lisabonu. Tvoj Zuko.” (Zelena 
čoja Montenegra)

Koliko je citat istinit, nije bi bitno, rečenica 
još živi i živjet će, uz opravdanje koje ću 
posuditi od samoga Zuke; da su to “one 
orijentalne laži”, priče “istinitije i od same 
istine”.

A istina je da je majstorski znao prepoznati 
detalj, motiv, baciti ga kao udicu na 
gledaoca i tek onda otpočeti čitavu priču. 
Svestrani Zuko i režiser Mirza Idrizović 
pedagoški su otpočinjali epizode s fokusom 
na metonimijski podmetnut citat, predmet, 
mjesto ili djelovanje — pa priču o gradu Fesu 
Zuko počinje s fesom na glavi, pjevušeći 
“Crven fesić”; a za Travnik se Zuko provozao 
kočijama, objasnivši da su tako u Travnik 
kretali stari carski namjesnici. Niz je takvih 
uspješnih primjera. 

Kaže se da je Zuko “daljine gledao iz 
blizine”, pa sam i ja pokušala da skrpim 
svoje impresije o Zuki, da ga približim i sebi 
i drugima; posebno jer mi se čini da je sve 
manje mjesta na ekranu i papiru za one koji 
imaju ono što je on zvao uspjehom, a to su 
“talent plus informacije”. 

“Pisci historije uvijek pripovijedaju ono što 
je potrebno njihovoj sadašnjosti”, neko je 
rekao; nama možda treba ponovo Zuko; ko 
što je njemu i Kaporu trebao Osman-paša.
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NIJE OSTVAREN PETI DOLAZAK U BRČKO!

SIMO TREBJEŠANIN, GLUMAC: KAD GOD IZAĐEM NA SCENU DAJEM SVE OD SEBE.

Ali prisjetićemo se ranijih posjeta i glumačkih ostvarenja

Piše: Anđelka Đurić

Simo Trebješanin je itekako poznat brčanskoj pub-
lici. Do sada je četiri puta bio dio ovog velikog 
događaja u distriktu. Zbog trenutne situacije, veza-
no za Korona virus, cijela postava koja je trebala da 
odigra pedstavu pod nazivom “Zelena čoja Montene-
gra”, nastala po motivima istoimenog romana Moma 
Kapora u saradnji sa Zukom Džumhurom u režiji 
Nikite Milivojevića, koprodukcija JU “Grad teatar“ 
sa Gradskim pozorištem iz Podgorice i Beogradskim 
dramskim pozorištem. Trebješanin u ovom pozo-
rišnom komadu igra ulogu serdara Filipa.
Rado ćemo se prijesjetiti  da je Trebješanin 2017. 
godine u Brčkom izjavio da „Pravi glumac uvi-
jek nastoji na najbolji način da brani svoj lik“. 
Takođe, njegova ostvarenja smo mogli vidjeti i na 
malim ekranima u popularnim televizijskim seri-
jama i filmovima, poput serije „Budva na pjeni od 

mora“ ili filma „Montevideo, bog te video“. Vrijedi 
istaći da je dobitnik glumačke nagrade Crnogorskog 
narodnog pozorišta ali i podjeliti sa čitalačkom pub-
likom veliku Siminu skromnost i izjavvu povodom 
tog nagrađivanja: 
“Nagrade prijaju i obavezuju, a čim ti neko da na-
gradu, onda znači da si nečim i zaslužio. Nisam od 
glumaca koji vole da pričaju o svojim ulogama, ali 
znam da kad izađem na scenu, sebi govorim – radi 
sada što najbolje možeš. Tada sam miran i znam da 
sam dao sve od sebe, a dalje će biti zavisi od mnogo 
faktora.“ 
Mi se iskreno nadamo da će i ova predstava jednog 
dana biti odigrana pred brčanskom publikom, koja 
je primila veoma tužno vijest o odgađanju. Zajedno 
smo se radovali i pripremali ali sa istim žarom ćemo 
vjerovati da će biti prilika da doživimo ovacije kao 
što je publika nedavno u Beogradu i u Budvi!

Simo Trebješanin, glumac podgoričkog Gradskog pozorišta rođen je i odrastao u Nikšiću. 
Završio je OŠ „Olga Golović“, gimnaziju „Stojan Cerović“, nakon toga završio je Akademiju 
dramskih umjetnosti na Cetinju. Glumio je u brojnim pozorišnim predstavama , među kojima 
su: “Lukrecija iliti Ždero”, “Konte Zanoviću”, “Samo za tvoje uši”, “Don Žuan”, “Čuvari tvog 
poštenja” itd. Trebješanin je dobitnik Velike nagrade Crnogorskog narodnog pozorišta za glumu. 
Simo iz sebe ima dvadesetogodišnje glumačko iskustvo, tokom koga je samo jednom bio angažiran 
u Nikšićkom pozorištu. Danas sa porodicom živi na relaciji Podgorica – Nikšić.



Rediteljsko maštanje boljeg svijeta    Novembar 2021

9BILTEN BR. [5] БИЛТЕН БР.

ŽAL ZA NEVIĐENIM
Kada novinar od urednika dobije zadatak da napiše tekst na neku temu, nema tu mnogo 

rasprava i negodovanja. Urednik je urednik i njegova je zadnja. Tako sam i ja dobila zadatak 
da uradim razgovor s glumcem Milošem Pejovićem, koji u predstavi “Zelena čoja Montene-
gra” igra knjaza Nikolu Petrovića. I zaista sam se radovala, jer je razgovor s glumcima uvijek 

lijep doživljaj i čuje se zanimljivih stvari.

Piše: Alma Kajević

Nažalost, predstava je otkazana zbog bolesti gluma-
ca, ali nije i moj zadatak. Zapitah se kako da pišem o 
nečemu što nisam pogledala? A onda, naravno, prib-
jegnem rezervnom rješenju - njegovom veličanstvu 
internetu gdje se može naći sve i svašta. Pa i frag-
menti pozorišne predstave. Doduše, gledati i istraži-
vati na internetu nije ni približno kao gledanje pred-
stave u pozorištu, ne može se to nikako porediti. U 
pozorištu uživate, osjećate kako energija koju glumci 
šalju pronalazi put do publike, pa i vas samih, i pre-
pustite se igri i magiji koja nastaje umijećem onih 
čiji je posao oživjeti neke izmišljene ili davno nestale 
likove.  
Ono što sam mogla pronaći na internetu nažalost 
nije bilo ni približno dovoljno da bih bila spremna 
pisati o predstavi u cjelini. Moje istraživanje se sve-
lo na iščitavanje tekstova napisanih u vidu najava 
za premijeru predstave. Većina liče kao jaje jajetu. 
Ponegdje sam pronašla poneku zanimljivu rečeni-
cu reditelja ili glumca, ali kvalitetne cjeline koja bi 
me uvela u svijet “Zelene čoje Montenegra” nije bilo. 
Pronađoh i poneku kritiku. Nisam željela da mi one 
budu vodilja. Ne želim da na osnovu tuđih stvaram 
svoje mišljenje. 
Žao mi je što nisam imala priliku pogledati kako su 
glumci Beogradskog dramskog pozorišta, Gradskog 
pozorišta Podgorica i Grad teatra Budva na scenu 
prenijeli  to snažno prijateljstvo između crnogor-
skog vladara Nikole Petrovića i Osman-paše Sar-
hoša, o kojemu su kroz posvetu svom drugovanju 
prije 50 godina pisala dva prijatelja, Momo Kapor i 
Zuko Džumhur. Iako je roman po kome je rađena 
predstava nastao kao plod preplitanja fikcije i istori-
jskih činjenica, tema koja je obrađena ne može biti 
imaginarna. Naprotiv. Prijateljstvo je ono što ljude 
pokreće, što u njima budi najtananije emocije. Imati 
prijatelja, onog istinskog, pravog, koji te cijeni i voli 

bez obzira na razlike, krupne ili sitne, veliko je i vri-
jedno bogatstvo.  
Možda bi, kada bismo se jednog dana probudili ogol-
jeni spoznajom da na ovom svijetu ne postoje samo 
politika, podjele, prevare, ratovi nego i mnogo ljepše 
i čistije emocije i shvatanja poput ljubavi, časti, pri-
jateljstva bili blaži, bili srdačniji i čovječniji jedni pre-
ma drugima. Možda bismo tada, kao Momo i Zuko, 
kao Nikola i Osman, njegovali prijateljstva iz kojih 
ništa loše ne može proizaći.  
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PRIJATELJSTVO KOJE PREVAZILAZI RATNE SUKOBE

U ovoj predstavi Maja Stojanović tumači ulogu kneginje Milene. Ona je 2011. godine upisala  
Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju. Osnovne studije završila 2014, a naredne godine i 
specijalističke studije. Magistrirala je 2018. na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, 
sa monodramom Kaže meni mama.

Piše: Suada Malkanović

Maja Stojanović je odigrala uloge u mnogim pred-
stavama za odrasle i djecu, tv serijama i filmovima a 
također ima iskustvo u snimanju reklama i modelin-
gu. Za one koji to možda nisu znali, Maja je umjet-
nička direktorica Podgorica Art Festivala. Članica je 
Udruženja glumaca Crne Gore.

Predstava “Zelena čoja Montenegra” je posveta dru-
govanju pisca, karikaturiste i boema Zuka Džumhu-
ra i Mome Kapora.
Ovo pozorišno djelo prati važne događaje iz 
crnogorske historije, čuvenu bitku kod Vučjeg dola, 
u kojoj je crnogorska vojska pobijedila tursku, a kao 
posljedicu izborila samostalnost u današnjim grani-
cama.
Pozorišno viđenje „Zelene čoje Montenegra“ pripada 
historijskoj melodrami, u kojoj je ono što se moglo 
dogoditi važnije od onoga što se zaista dogodilo, u 

kojoj su emocije važnije od faktografije, čovjek od 
politike i rata. 
Ovo je priča, deficitarna u našim vremenima, o 
pomirenjima i kako bi to Džumhur rekao, ljudovan-
jima.
Roman Mome Kapora je objavljen osamdesetih go-
dina i u tom periodu bio je vrlo popularan.
Priča polazi od bitke  poslije koje se razvija  posebno 
prijateljstvo između  knjaza Nikole i glavnokoman-
dujućeg poražene turske vojske, Osman Paše. 
Ispostavlja se da je to prijateljstvo iz davnih stu-
dentskih dana, iz Pariza, pa knjaz Nikola oklijeva 
da preda zarobljenog prijatelja, bilo osvetnički nas-
trojenim Crnogorcima, bilo Porti koja će lošeg vo-
jskovođu bez dileme skratiti za glavu.
U međuvremenu se Osman paša nesmetano šeta po 
Cetinju, kockajući se sa ambasadorima tri zemlje 
koje imaju svoja diplomatska predstavništva u Crnoj 
Gori, živeći u luksuznom hotelu i na knjazovoj plati.
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PROBUDIMO ČOJSTVO U SEBI!
Peti festivalski dan Susreta, nažalost,  nije nam donio iščekivanu predstavu „Zelena čoja 

Montenegra“. Iako smo uskraćeni za gledanje ove predstave, potrudili smo se da vam 
barem dio onoga što ona govori prikažemo u petom ovogodišnjem izdanju biltena

Piše: Kristian Bilić

Historijski događaji nerijetko nisu samo prošlost jer 
su njihovi dodiri s našom stvarnošću tako očigledni.
Balkan se čini sinonim za rat. U takvom okruženju 
teško da ima prijateljstva, prijateljstvo kao da je išče-
zlo i postalo floskula.

Predstava je napravljena u manastiru Stanjevići 
te priča o dva mača prijateljstva, o onom između 
crnogorskog knjaza Nikole Petrovića i Osman-paše 
Sarhoša te o drugovanju pisca i pripovjedača Zuke 
Džumhura i Mome Kapora 60-ih godina prošloga vi-
jeka. Predstava je pisana kao inspirativno putovanje 
kroz vrijeme.

Ta vrste refleksije je sve vrijeme i zanimljiva, jer su 
u oba slučaja akteri različite vjere, svako je „navi-
jao“ na svoju stranu, ali istovremeno su bili spremni 
da prave neke ustupke. Sve to zajedno je toliko šar-
mantno, zanimljivo ali ponajviše istinito. Tako da se 
ne zna koliko je njihova mašta doprinijela romanu a 
koliko zaista historijski događaji. Također, može se 
kazati da je ovo priča o čojstvu i junaštvu. Kako kažu, 
čojstvo je kada braniš druge od sebe a junaštvo sebe 
od drugih.

Predstava je nastala na osnovu istoimenog roma-
na, koji je odmah po izlasku iz štampe 80-ih godi-
na postao izuzetno popularan te je čitan s velikom 
ljubavlju. Nakon toga su došli novi historijski kon-
teksti. Sam roman, a tako i predstava, priča jednu 
univerzalnu priču o prijateljstvu i priču o viteštvu 
koje nam itekako nedostaje.
Predstava konstantno nameće pitanje koje je naiz-
gled jednostavno, ali u suštini krije ono što nam vje-
kovima grize savjest. Jesmo li bili dovoljno ljudi jedni 
prema drugima?

Upravo je to glavna fabula ove predstave koja gov-
ori o ljudskoj veličini, o prijateljstvu, o pomirenju, 
poštovanju čak i na suprotstavljenim stranama.

Često sebi priuštimo da ne budemo veliki, da ne 
poštujemo jedni druge i da ne čuvamo jedni druge. 
Probudimo čojstvo u sebi!
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MOMO JE PISAO KNJIGU TAKO 
KAO DA MU JE ZUKO DIKTIRAO

Priredila Danijela Regoje

Momo Kapor i Zuko Džumhur „Zelenu čoju Mon-
tenegra“ pisali su kombinujući fikciju i istorijske čin-
jenice, kao priču o neobičnom prijateljstvu između 
knjaza Nikole i, u bici na Vučjem dolu, zarobljenog 
Osman paše. Ta je priča, na neki način, i metafora za 
priču o prijateljstvu Mome i Zuke. 
Predstava „Zelena čoja Montenegra” je nastala iz 
filmskog scenarija, koji su Kapor i Džumhur napisali 
još davne 1967. godine.  Autor knjige „Čuvarkuće - 
Udovice pisaca“ dugogodišnji novinar, urednik i pub-
licista, Aleksandar Đuričić, kroz kazivanje Momine 
supruge Ljiljane, zabilježio je i priču o prijateljstvu 
ova dva velikana, te o tome kako je nastao roman 
“Zelena čoja Montenegra”. „Bili su bez para, a hteli su 
da budu bogati pa su napisali scenario za film. Zuko 
je imao fantastičnu priču, kakva se juri celog života, 
a kako nije voleo nikakve novotarije sprečio je Kapo-
ra, vatrenog sineastu, koji nije izlazio iz “Kinoteke”, 
da scenario piše stručno, onako kako to rade filmski 
profesionalci. Govorio mu je da ljudi izmišljaju i da 
će izmišljati razna tehnička čudesa, ali da će uvek biti 
najvažnija priča. I umesto da rade scenario, krenu-
li su da pišu priču, “pa onaj ko hoće da pravi film, 
neka ga pravi kako zna i ume”. Na osnovu njihovog 
usmenog kazivanja u tu priču zaljubio se tadašnji 
umetnički direktor “Avala filma” Radoš Novaković, 
inače i cenjeni režiser. Poželeo je da je ekranizuje. Sa 
njim su se sastajali kod “Trandafilovića”, gde je Ra-
doš imao svoj sto. Terao ih je da pišu, a ne samo da 

pričaju. U to vreme su dosta pili, i bili su lenji, pa kad 
dođu u “Trandafilović” slažu kako su napisali novu 
sekvencu, ali da su zaboravili da ponesu tekst. I onda 
na licu mesta izmišljaju. Na kraju su ipak završili sce-
nario koji je Radoš otkupio. Istog časa su zaboravi-
li na projekat i otišli u Počitelj i na reku Trebižat da 
troše za ono vreme velike novce. I trošili su ih čitavo 
leto. Sa njima je bio i Skender Kulenović koji je pecao 
pastrmke na toj uzbudljivoj reci blizu Čapljine. Ra-
doš Novaković je otišao u Ameriku, pokušavajući da 
zainteresuje “Paramaunt”. Ostavio im je tekst, vratio 
se i umro. Tako je jedan primerak završio u Holivu-
du, drugi u Novakovićevoj zaostavštini, po kojoj 
nisu mogli da čeprkaju, a njih dvojca su svoj prim-
erak negde zagubili. Napisana priča je nestala. Posle 
četvrt veka od pisanja tog scenarija, raznih životnih 
peripetija i seljenja, Kapor je u nekom sanduku sa 
poludovršenim tekstovima pronašao “Zelenu čoju 
Montenegra”. Ali, rukopis je bio bez prvih pet strana, 
koje su bile ključne. To bez Zuka, koga više nije bilo, 
niko ne bi mogao da odgonetne. Zahvaljujući Bori 
Draškoviću, koji se setio da je Zuko čitao Martina 
Đurđevića, austrugarskog diplomatu, svedoka bitke 
na Vučijem dolu, Kapor je pronašao njegovu knjigu 
“Memoari sa Balkana” i napisao taj uvod. Imao je os-
ećaj kao da mu je Zuko šaputao šta da piše.“ 
Njih dvojica nisu samo pisali zajedno već su i živjeli 
roman, tvrdili su oni koji su poznavali i drugovali sa 
Momom i Zukom. 
Film, dakle, nikada nije snimljen, ali je taj scenario 
poslužio je Nikiti Milivojeviću da napravi predstavu 
„Zelena čoja Montenegra“. On potpisuje adaptaciju, 
režiju i scenografiju tog komada u kojem mu  Cet-
inje, gdje se odigrava radnja romana, djeluje pom-
alo kao „Kazablanka” iz čuvenog filma, jer je, kako 
kaže Milivojević, puno neobičnih, zanimljivih liko-
va, nevjerovatnih događaja, ljubavi, intrige, politike, 
strasti, prijateljstva. 
Ta predstava, baš kao i istoimeni roman, posveta je 
drugovanju Zuke Džumhura i Mome Kapora. Iako 
je glavna tema ovog djela istorijska pomalo bizarna 
storija o prijateljstvu ratnih neprijatelja, priča je to i o 
hrabrosti, časti, ljubavi, istoriji, ljudskosti, pomiren-
ju, o svemu onome čega danas gotovo i da nema. Kao 
da smo zaboravili one osnovne ljudske vrijednosti, 
pa nam se priče o njima danas čine poput bajki. I ovo 
je jedna od takvih priča. priča o pravom, iskrenom 
prijateljstvu, kakvih je danas sve manje.
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PREDSTAVLJENA MONOGRAFIJA “DVIJE DECENIJE OBNOVLJENIH 
SUSRETA POZORIŠTA/KAZALIŠTA”: DESTRUKCIJE NE MOGU USPJETI

Piše: Adis Mujdanović

U okviru pratećeg programa 38. Susreta pozoriš-
ta Bosne i Hercegovine u Brčkom sinoć je u foajeu 
Doma kulture predstavljena foto monografija “Dvije 
decenije obnovljenih Susreta pozorišta/kazališta”.

Riječ je o periodu od 2002. do ove godine, a mono-
grafija sadrži sve plakate festivala, naslovnice mono-
grafije, antologija, brošura i svih ostalih publikacija, 
kao i plakate pratećih programa.
“Mislim da ovaj vizuelni materijal kazuje dosta, mada 
čini mi se da još fali nekih stvari. U svakom sluča-
ju, ovo što je sačuvano je jako značajno”, naglasio je 
jedan od autora monografije Srdjan Vukadinović.
Istakao je da su Susreti pozorišta u Brčkom, kao 
jedan od najprestižnijih kulturnih događaja u regio-
nu, suviše ozbiljan projekat da bi ga neke destrukcije 
urušile, te da je “prebolio dječije bolesti”.
“Destrukcije ne mogu uspjeti. Mi ćemo i ove godine 
završiti festival, dodijelićemo nagrade i okončaćemo 
ga sasvim uspješno. To što neko je mislio da napravi 
određenu destrukciju, da uruši, vidimo da je pogri-
ješio, da je sam sebi smiješan. Projektanti koji su sve 
to osmislili i možda finansirali neka se dobro zamisle 
gdje to vodi”, komentarisao je Vukadinović posljedn-

OFFPROGRAM
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ja dešavanja na ovogodišnjem festivalu, prisjetivši se 
ranijeg perioda uz zaključak:
“Stabilno je ovo festivalsko biće. Mnogo veći igrači od 
ovih koji su to pokušali ne mogu mu ništa.”
Direktor Susreta Jakov Amidžić najavio je skoro ob-

javljivanje sadržaja ove monografije i u elektronskoj 
formi, kako bi teatrolozima bili lakše dostupni poda-
ci.
“Ti podaci su ogromni i vjerujte, za one koji se time 
bave, njihova vrijednost je nemjerljiva”, naglasio je on.
Prateći program Susreta pozorišta u Brčkom nastavlja 
se predstavljanjem monografije “Prvi među jednaki-
ma – Danilo Bata Stojković”, također u foajeu Doma 
kulture sa početkom u 18 sati. Učestvuju: Srdjan Vu-
kadinović, Jakov Amidžić, Danijela Regoje.
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VIZUELNI IZRAZ DVODECENIJSKOG TRAJANJA
SUSRETA POZORIŠTA/KAZALIŠTA

Bilo koji kazališni ili širi kulturološki čin treba učiniti i prezentirati što  vidljivije. Vizuelni izraz 
je nešto što ostaje upamćeno mnogo duže nego samo pisana riječ. Tamo gdje nema vizuelnog 
materijala onda ostaje samo  izgovorena i pisana riječ da svjedoči o događanjima u nekom 

predhodnom razdoblju. Obnovljeni Susreti pozorišta/kazališta u Brčkom, dvadeset i prve godine 
trećeg milenijuma, obilježavaju dvije decenija trajanja u novom formatu.

Pišu: Jakov Amidžić, Srdjan Vukadinović

Za dvadeset obnovljenih festivalskih dešavanja viđe-
no je mnoštvo programskih sadržaja koji su plijenili 
pažnju publike i šire stručne javnosti. Podsjećanje 
na ta zbivanja u monografiji „Dvije decenije obnovl-
jenih Susreta pozorišta/kazališta“ uradjeno je kroz 
vizuelni prikaz primarnih dokumenata (plakati i 
naslovnice izdanja).
Strukturni sadržaj monografije  pored uvoda i kratk-
og opisivanja procesa obnavljanja Susreta, kao i saž-
etka,  obuhvata još šest poglavlja koji vizuelno treti-
raju sve programske sadržaje.
U dijelu koji je označen kao dizajn obnovljenih Sus-

reta pokazani su svih dvadeset plakata koji su pred-
stavljali vizuelno oko Festivala. Prvi plakat za ob-
novljene Susrete, one XIX-te,  uradio je Zvonimir 
Marić. U periodu od 2003. do 2017 godine plakate 
je dizajnirao Zdravko Mićanović, dok su po nared-
na dva uradili Jakov Amidžić (2018 i 2019.godine) i 
Damir Pirić (1920 i1921.godine).
U dijelu koji tretira Monografije o Susretima i na 
Susretima objavljene su njihove naslovnice. Među 
monografskim izdanjima posebnu pažnju zavređuju 
ona o Safetu Pašaliću, Dušanu Kovačeviću, Branku 
Gavelli, Fabijanu Šovagoviću, Danilu Bati Stojkov-
iću, i drugima.
U trećem dijelu monografije navedeni su antologi-
jski dramski sadržaji u tri kola, po četiri toma. Ob-
javljene su sve pobjedničke drame, kao i Antologija 
bošnjačke drame.
Različite publikacije i projekti o Susretima i sa Sus-
retima su brojni i obuhvataju preko stotinu raznih 
izdanja.
Pozorišno dokumentarne izložbe i plakati koji su 
ih pratili su prikazani u petom poglavlju, dok su u 
šestom dijelu prateći programi,  koji su se odvijali sa 
najznačajnim živim sudionicima kazališnog života u 
regionu.
Svaki od pobrojanih segmenata monografije nosi sa 
sobom univerzalne poruke. Zbog univerzalnih vri-
jednosti svaki od protagonista, bilo da su u pitanju 
pisci, glumci ili reditelji, predstavlja dio regionalne i 
šire kazališne i kulturne baštine. Na taj način Susre-
ti pozorišta / kazališta svojom ulogom u teatarskom 
i festivalskom životu prevazilaze uske geografske 
okvire u koje su pozicionirani sticajem prostornih 
okolnosti.
Inače, početak obnavljanja Susreta nije bio nimalo 
lak. Poslije desetogodišnje stanke (1991- 2002) prou-
zrokovane dekonstruktivnim dešavanjima u Bosni i 
Hercegovini, i predhodno održanih osamnaest Sus-
reta (1974-1991), druge godine trećeg milenijuma, 
obnovljeni su Susreti pozorišta BiH u Brčkom. Kon-
cept Festivala je  determinisan dramskim tekstom 
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pisanim na jednom od tri jezika (bosanski, hrvatski, 
srpski), kojim govore konstitutivni narodi u Bosni i 
Hercegovini. Jezičke različitosti dramskih tekstova, 
kao jedno od bitnih identitetskih svojstava tri kon-
stitutivna naroda koji egzistiraju u BiH su ono po 
čemu je ovaj Festival prepoznatljiv u teatarskim i 
kulturnim krugovima. Navedena prepoznatljivost je 
prva kvalitativno manifestna odrednica obnovljenih 
Susreta pozorišta BiH. Druga prepoznatljiva odred-
nica  je sadržana u karakteru ovog Festivala kao jedi-
nog državnog u prvim godinama trećeg milenijuma. 
Naime, do prvih obnovljenih Susreta, 2002.godine, 
ili u ukupnom omjeru devetnaestih po redu, u Bosni 
i Hercegovini nije bilo prostora, ambijenta ili mjesta 
susretanja, bilo festivalskog, bilo nekog drugog teat-
arskog ili kulturnog, na kome su i u kome su svoja 
ostvarenja prikazivali poslenici iz oba B-H entiteta. 
Devetnaesti Susreti pozorišta Bosne i Hercegovine 
koji su održani od  31.oktobra do 8.novembra 2002.
godine su prvi Festival koji je imao državni karak-
ter i na kome su učešća uzeli pozorišni ansambli iz 
Federacije BiH i Republike Srpske. Dva navedena 
prepoznatljiva odredišna znaka su središnje mjesto u 
organizovanju Susreta pozorišta BiH i veoma znača-
jni strukturni segmenti festivalskog pozorišnog bića.
Teatarsko biće obnovljenih Susreta pozorišta BiH u 
Brčkom je veoma kompleksno i sačinjavaju ga: po-

zorišna djela i predstave u okviru programa Susreta, 
pozorišne kuće u čijoj produkciji su nastala pozoriš-
na djela koja se prezentuju publici u najsjevernijoj 
teatarskoj luci Bosne i Hercegovine, pa onda autori 
dramskih djela koji pišu na bosanskom, hrvatskom 
ili srpskom jeziku. Taj složeni pozorišni organizam 
festivalskog bića sačinjavaju još i: glumci, reditelji, 
scenografi, kostimografi, autori muzike i veliki broj  
drugih stvaralaca i protagonista koji su učestvova-
li ili učestvuju u izvodjenju predstava na daskama 
brčanskog Doma kulture. 
Inicijativa o obnavljanju Susreta pozorišta/kazališta 
BiH nije naišla u početku na potpuno odobravanje 
svih teatarskih institucija, prije svih onih u Federaci-
ji BiH. Kao argumeni zbog čega ne treba obnavlja-
ti Susrete su navođeni razlozi  koji su bili isključivo 
dnevno političke prirode, a manje teatarsko estetske 
i organizacione.Upravnici Bosanskog narodnog po-
zorišta iz Zenice, tuzlanskog Narodnog pozorišta, 
Narodnog pozorišta iz Mostara i Kamernog teatra 
55 iz Sarajeva, iz toga perioda,  su naveli u pismu 
tadašnjem gradonačelniku Brčko Distrikta Siniši 
Kisiću da ne namjeravaju učestvovati na Festiva-
lu u Brčkom dok god su u Gradu na Savi  obiljež-
ja koja, po njihovim uzusima,  simbolizuju „mrak i 
nacionalizam“. Međutim, suština je bila nešto drugo 
i predstavljala je direktno miješanje politika koje su 
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tada ovi direktori teatara personifikovali. U drugom 
dijelu pomenutog pisma vide se stvarni razlozi zbog 
čega se ne žele obnoviti Susreti. Naime, pomenuti 
su nastojali da „ubace“ u igru njih direktore i da se 
oni pitaju o svemu u okviru Susreta. Da je to urađe-
no, vjerovatno im, simboli „mraka i nacionalizma“ 
ne bi smetali. Ne bi ih ni primijetili. Zapravo bio je 
to pokušaj  i nastojanje da jedna uža esnafska gru-
pa interesno i klijentelistički povezana  preuzme sve 
ingerencije oko organizovanja i koncipiranja Susreta 
pozorišta/kazališta BiH. Značilo je to, dalje, da ova 
gupa centralizuje sve pozorišne festivale u BiH, kako 
je to i uradila sa nekim drugim(Jajce i Zenica, tada u 
osnivanju).
Nasuprot tom (ne)činu pokušaja sprečavanja orga-
nizovanja Susreta pozorišta/kazališta BiH ili makar 
njihovom daljem prolongiranju postojala je jedna 
druga grupa pozorišnih kuća koju su činila dva na-
jveća i najbolja BH pozorišta (Narodno pozorište iz 
Sarajeva i Narodno pozorište Republike Srpske iz 
Banjaluke) koja su dala bezrezervnu podršku inicija-

tivi za obnavvljanje brčanskog Festivala. Istina je da 
je jedno od pomenuta dva pozorišta, tada, bilo protiv 
obnavljanja Susreta istih ne bi bilo, i pitanje je kada 
bi otpočeli i da li bi to bilo u naznačenom koncepci-
jskom okviru.
Utemeljiteljska uloga sarajevskog Narodnog pozo-
rišta i banjalučkog Narodnog pozorišta Republike 
Srpske u obnavljanju Susreta pozorišta/kazališta je 
nemjerljiva i kako se ovaj Festival po svom značaju 
i kvalitetu uzdiže iz godine u godinu, iz decenije u 
deceniju, je sve veća. To je prava slika koja ne blijedi 
o ova dva pozorišta i obnavljanju Susreta pozorišta / 
kazališta.
Plakati, zatim naslovnice monografija i antologi-
ja, kao i drugih publikacija nabolje govore o tome 
koliko se uspjelo u festivalskoj misiji promovisanja 
dramskog pisca i kazališta uopšte. O tim i takvim 
dostignućima moguće je, pored ostalog, govoriti i 
putem grafičkih i izdavačkih rješenja koja su obil-
ježila dvodecenijsko obnovljeno festivalsko trajanje.
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SIMBOLI PERFEKCIONIZMA I SCENSKE INOVATIVNOSTI NA  POZORIŠNO 
DOKUMENTARNIM IZLOŽBAMA  SUSRETA

OFF PROGRAM

Glumački protagonisti koji simboliziraju inovativni i perfekcionistički oblik teatra Branko 
Pleša, Bora Todorović i Petar Banićević predstavljeni su na pozorišno dokumentarnim izlo-

žbama dvadesetih obnovljenih Susreta pozorišta / kazališta.

Pišu: Srdjan  Vukadinović, Jakov  Amidžić
                      
GLUMAC, REDITELJ I PROFESOR BRANKO 
PLEŠA –  SIMBOL INOVATIVNOG TEATRA

Glumac , reditelj i profesor Branko Pleša je 
rođen  6. marta/ožujka 1926. godine u Kiseljaku. 
Preminuo je u Beogradu 09. juna/lipnja 2001.go-
dine. 
Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Vinkovci-
ma. Studij glume završio je u Zemaljskoj 
glumačkoj školi u Zagrebu i Akademiji za pozo-
rište, film, radio i TV u Beogradu. 
Prvi profesionalni angažman je imao u Hrvats-

kom narodnom kazalištu u Zagrebu (sezona 
1945/46.), a zatim od 1946. do 1947. angažo-
van u HNK u Splitu. U Jugoslavensko dramsko 
pozorište u Beograd prelazi  1947. godine, gdje 
doživljava punu afirmaciju. 
Iz toga razdoblja pamte se njegove uloge Markiza 
Posa (Schiller, „Don Carlos“), Ivana (Dostojevs-
ki, „Braća Karamazovi“), Edgara (Shakespeare, 
„Kralj Lear“), Baruna (Gorki, „Na dnu“) i druge. 
Ukupno je glumio u sedamdeset i četiri  filma i 
tv serije domaće i strane proizvodnje. Režiser je 
jedanaest tv drama i pisac isto toliko scenarija. 
Značajna glumačka ostvarenja dao je na radiju 
i televiziji. Pored glume bavio se i režijom, kao i  
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pedagoškim radom na Akademiji umjetnosti u 
Novom Sadu.
Režije pozorišnih komada potpisuje u: Jugoslov-
enskom dramskom pozorištu u Beogradu, za-
tim Ateljeu 212, Zvezdara teatru i Beogradskom 
dramskom pozorištu. Takođe, režirao je i u no-
vosadskom Srpskom narodnom pozorištui, kao i 
u Narodnom pozorištu u Mostaru. 
Krajem osamdesetih godina XX vijeka  otišao u 
penziju, ali je i dalje  bio aktivan, na polju glume, 
režije i pisanja scenarija. Ostavio je neizbrisiv 
trag na južnoslovensku  scensku umjetnost.
Mnogostruki angažman Branka Pleše (glumac, 
redftelj, dramaturg) u pozorišnom životu 
južnoslovenskog ambijenta prepun  je slojevitih 
dramskih refleksa. 
Isticao se  prefinjenom izvedbom i plemenitom 
dikcijom u kreiranju uloga mnogih domaćih 
i stranih autora. Svaki novi  scenski izazov za 
Branka Plešu je bio protkan  maštovitošću i 
kreativnom ljepotom. 

                                                                 

KOMIČAR OZBILJNOG IZRAZA LICA – 
BORA TODOROVIĆ

Srpski i južnoslovenski  pozorišni, filmski i 
televizijski glumac Bora Todorović  rođen je u 
Beogradu, 5. novembra/studenog 1929. godine. 
Preminuo je u rodnom gradu  7. jula/srpnja 
2014. godine.
Ostvario je veliki broj značajnih uloga u pozo-
rišnim predstavama, na filmu i televiziji tokom, 
skoro, šest decenija scenskog trajanja.
U Beogradu je pohađao srednju školu.  Započeo 
je studije mašinstva. Međutim, veoma brzo je   
prešao na beogradsku Akademiju  za  pozorište, 
film,  radio i TV,  gdje je studirao u klasi Joze 
Laurenčića. Bio je u istoj klasi  zajedno sa Ljubom 
Tadićem i Slobodanom Perovićem. 
Prvi glumački angažman dobio je u Beograds-
kom dramskom pozorištu.  Potom je glumio  
na sceni zagrebačkog Hrvatskog narodnog ka-
zališta, od 1957. do 1961. godine. Najpoznatije 
predstave iz tog razdoblja su mu „Smrt trgov-
ačkog putnika“, „Baby Dol“ i „Zvjezdani trenu-
ci čovječanstva“. Pored dva pomenuta pozorišta 
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najznačajniji i najplodniji dio karijere je proveo 
u ansambu Ateljea 212 iz Beograda. Pamte se ko-
madi iz toga razdoblja, poput; „Arsenik i stare 
čipke“ Josepha Kesselringa, „Pseće srce“ Mihaíla 
Bulgakova, „Maratonci trče počasni krug“ i „Ra-
dovan III“ Dušana Kovačevića, „Čudo u Sarga-
nu“ Ljubomira Simovića i brojne druge. Ostao je 
član tog pozorišta do 1983. godine, kada se više 
angažuje u komadima Dušana Kovačevića i sce-
ni  Zvezdara teatra.
Na filmu je prve, manje uloge ostvario u filmov-
ima  „U mreži“ (1956) i  „Mali čovjek“ (1957). 
Dobitnik je  nagrade za životno djelo „Pav-
le Vuisić“ (2002), za uloge u  kinematografiji, a  
2006. godine primio je nagradu za životno djelo 
„Dobričin prsten“ za uloge u južnoslovenskom 
pozorištu.
Glumački  talenat Bore Todorovića  je jedno 
posebno poglavlje u južnoslovenskoj pozorišnoj 
i filmskoj umjetnosti. Karakteriše ga ozbiljni iz-
raz lica koji je imao čak i kad je nastupao u ko-
medijama.  Zbog toga je u karakterno glumač-
kom smislu  određivan kao komičar ozbiljnog 
izraza lica.  Kreacije Bore Todorovića pulsiraju 
živim i uvjerljivim glumačkim umijećem, koje 
se pretače u ispovjedne tonove nekoga ko je is-
tovremeno fenomenalni  tragičar, ali i briljantni   
komičar.
   

DUHOVITI  PERFEKCIONISTA–
PETAR BANIĆEVIĆ

Poznati  južnoslovenski glumac Petar Banićević  
je bio veliki gospodin beogradskog glumišta. 
Jednako  uvjerljivo je tumačio likove u komedi-
jama, kao i one u tragediji.  Pozorišni, filmski 
i televizijski glumac Petar Banićević, rođen je 
u Nikšiću 08. februara/veljače 1930. godine, a 
preminuo 04. septembra rujna 2006. godine u 
Beogradu.  Diplomirao je glumu na Akademiji 
za pozorište, film, radio i TV u Beogradu, u klasi 
profesora Raše Plaovića.
Ostvario je uloge  na gotovo svim beogradskim 
scenama.
Bio je član Narodnog pozorišta od 1954. godine i 
na toj sceni je odigrao više od 50 uloga.

Zapažene uloge je ostvario u pozorišnim pred-
stavama rađenim po djelima   svetskih i domaćih 
klasika. Bio je Hamlet u „Hamletu”, Dimitrije u 
„Braći Karamazovima”, Kreont u „Caru Edipu”, 
Leone u „Gospodi Glembajevima”, Trigorin u 
„Galebu”, Alsest u „Mizantropu”, Vojvoda Draško 
u „Gorskom vijencu”, Volpone u „Volponeu”,  Ni-
kola Pašić u „Apisu”.
Takođe, bio je i Spasoje Blagojević u „Pokojniku”, 
Serebjakov u „Ujka Vanji”, Taltibije u „Orestiji”, 
„Ilarion Ruvarac u „Je li bilo kneževe večere”, 
Henri Higins u „Pigmalionu”, Džejms Tajron u 
„Dugom putovanju u noć”, Džoni Patinmajk u 
„Sakatom Biliju”, Muškarac u „Čoveku slučajno-
sti”...
Njegova pozorišna karijera vezana je najvećim 
dijelom za beogradsko Narodno  pozorište, a 
potom i za Beogradsko dramsko pozorište, Atel-
je212 i Jugoslovensko dramsko pozorište.  
Zapažene uloge je ostvario  u filmovima: „Biće 
skoro propast sveta”, „Sutjeska”, „Snovi, život i 
smrt Filipa Filipovića”, i dr.
Igrao je u više od 50 televizijskih drama i seri-
ja. Pored ostalih to su: „Kapetan Mikula Mali”, 
„Banjica”, „Bolji život”, „Srećni ljudi”, „Četrdeset 
osma”, „Vuk Karadžić”, i druge.
Za izuzetna glumačka ostvarenja, dobio je više 
prestižnih priznanja kao što su Oktobarska na-
grada, „Trinaesti jul”, „Sedmi juli”, „Milivoje 
Živanović”, „Raša Plaović”, Sterijina nagrada, 
Nagrada za životno delo „Dobričin prsten”...
Bavio se i pedagoškim radom. Izveo je pet us-
pešnih glumačkih generacija na Akademiji 
umetnosti u Novom Sadu, a vodio je i glumačku 
klasu na Akademiji umetnosti „Braća Karić” u 
Beogradu.
Narodno pozorište je 2010. godine ustanovi-
lo Nagradu „Petar Banićević” koja se dodeljuje 
mladim glumcima.  
Vrsni scenski karakternii tumač života Petar 
Banićević je svoje glumačke kreacije protkao 
istinama koje se talože negedje u dubini bića. 
Mračno vrijeme u kome se dubinski gomilaju  
noćne more čovjeka Banićević je  obojao  mono-
lozima ljubavi tišine.    
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СУСРЕТИ – НОВО РАЗДОБЉЕ

PRATEĆI PROGRAM

Предраг НЕШОВИЋ

I

Двадесет година Сусрета позоришта/pozoriš-
za/kazališta дистрикта Брчко Б и Х је важан 
ЈУБИЛЕЈ за културу једног града, свеукупне 
друштвене заједнице, заслужује огромно 
поштовање сваког појединца и обележен је 
онако како то заслужује. Нормално и примерено 
јубилеју је да буде пропраћен издавањем књиге 
о 20 година непрекидног трајања обновљених 
Сусрета... која је припремиљена и угледала 
светлост дана. У оквиру врло квалитетног Off  
програма Сусрета позоришта/pozorišza/kazališ-
ta дистрикта Брчко Б и Х синоћ (понедељак, 
22. новембра 2021. године) у Дому културе, са 
почетком у 18:00 сати, уприличено и одржано 
представљање монографије „ДВИЈЕ ДЕЦЕНИЈЕ 
ОБНОВЉЕНИХ СУСРЕТА И СРЕТАЊА”. 
Аутори значајне публикације су  Јаков Амиџић 
и Срђан Вукадиновић, који су уједно и учесници 
промоције којом је модерирала Данијела Регоје.
Али, кренимо редом.

Залагањем културних и позоришни делатника 
окупљених око Аматерског позоришта „Васо 
Пелагић”, једне вечери далеке 1974. године у 
дворани тог позоришта (којег више и нема) 
започело је ново раздобље у позоришном 
животу овог града и ове Републике.  Окупљајући 
професионална позоришта из Босне и 
Херцеговине и у равноправном надметању, 
започела су, нов начин позоришне сарадње. 
Истовремено, повећало се интересовање за 
позоришну уметност, тако да су се, после 
одржавања Смотре, све више стекли  услови за 
заснивање позоришних сусрета...
Дилеме и расправе о томе да ли је потребно 
позориште није ни било. Култура и уметност 
су темељи сваког друштва које жели да 
опстане на правим вредностима. Сусрети су 
од самог почетка представљали свечаности 
позоришне уметности израстајући у уважавану 
манифестацију уметничких достигнућа. 

Одржавали су се сваке године и били суслика 
материјалног и уметничког стања позоришта у 
понајпре републици а касније и шире, а данас у 
Региону. На истим су се одржавали сви падови 
и узлети појединих БиХ ансамбала у целини. 
Већ двадесет година селекционисана позоришта 
вршила су културну мисију на овим својим 
Сусретима..., сваке године обогаћивали су 
искуства, проверавала нивое својих достигнућа 
и критеријуме. Судећи по наградама које су 
Стручни жирији доделили, полако је брисана 
линија између „малих” и „великих” ансамбала: 
сваки је имао свој тренутак надахнућа и узлета, 
успелим остварењем у целини или изузетним 
појединачним дометом.
Преостаје ми још обавеза да овде забележим да су 
ови позоришни сусрети од првих година постојања 
тежили проширењу сарадње са позориштима из 
других Република. Све то условљава и селекцију 
предства које ће се приказивати на Сусретима. 
Током свог постојања Позоришни сусрети 
пружали су могућност позоришним колективима 
да прикажу своје стваралачке могућности и 
преко награда и признања стекну већу подршку 
у својим срединама. Па, ако се значај ових 
првих Сусрета... мери њиховим доприносом 
позоришној уметности онда се мора рећи да су 
они, поред свег другог доброг и корисног што 
су донели, скренули пажњу на многе обдарене 
глумце, редитеље, сценографе и друге уметнике 
о којима се пре постојања Сусрета... у широј 
јавности није много знало.
С друге стране, и поред тога што ансамбли не 
остају, на жалост, на Сусретима... све време, 
већ прикажу своју представу и оду, они су 
сигурно допринели међусобном упознавању 
и зближавању позоришта из Региона, јер нису 
бли ту првенствено због одмеравања снаге, 
већ и прилике за размену искуства, уочавајући 
заједничких тешкоћа и договора за њихово 
савладавање.
Сусрети позоришта/pozorišza/kazališta дистрикта 
Брчко Б и Х после десетогодишње паузе (рат је!) су 
поново обновљени 2002. године и одмах показују 
своју тежњу у смеру једног новог и савременог 
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Фестивала. Са великим успехом хитају напред 
све до данас. Пуне две деценије.

II

Једном речју, Сусрети значе неразлучиви део 
културног живота града и Регина и сигурно дали 
велики допринос његовом квалитетном развоју. 
Брчко има част да ове године, овог новембра, 
буде домаћин јубиларне смотре, у години када 
слави 20-тогодишњицу живота и трајања, када је 
у правом смислу фестивалски град.
Сусрети... славе Јубилеј са једним охрабрењем: 
укинути све непопуларне мере због епидемије 
и јубилеј обележен на најбољи начин – правим 
уметничким резултатима.
Сусрети позоришта/pozorišza/kazališta Брчко 
дистрикта Б и Х у протеклих двадесет година, 
као обновљени Фестивал, су изборили високу 
позицију на мапи позоришних манифестација у 
Региону. Брчко није одустало од континуитета 
и јубиларни, 20-ти фестивал биће одржан. 
С обзиром на повољнију епидемиолошку 
ситуацију, град је спреман и за редовне 38. 
Сусрете позоришта/ казалишта. Мото јубиларног 
фестивала је „Редитељско маштање бољег 
свијета!”.
Сусрети позоришта/pozorišza/kazališta дистрикта 
Брчко Б и Х одржавају се ове године по двадесети 
пут. Јубилеј вредан пажње и традиције која је 
зацртала видан траг у културном животу овог 
града.
Чињеница да организатор Влада Брчко дистрикта 
није одустали од континуитета Сусрета 
позоришта/казалишта па ево и ове године, имамо 
Фестивал, најбоље илуструје колико Град држи до 
ове културне манифестације и уважава реноме 
који је у протеклих двадесет обновљених година 
стекла у Региону. Организација једне овакве 
манифестације захтева великаи труд и иновације 
како би сам фестивал могао да се развија и 
оплемењује кроз неке нове форме. И током ове 
пошасти када се „много умирало и читало”,  
у условима смрти, болести, страха и других 
ограничења Сусрети... у овом граду нису замрла. 
Сусрети позоришта/казалишта се успешно 
организују и реализују уз стриктно поштовање 
епидемијских мера. Живот се увек отима и бори 
да превазиђе потешкоће и не сведе се само на 
пуко преживљавање. Културни радници у Брчко 

дистрикту, успели су да обезбеде нормално 
одвијање ове јубиларне манифестације уз нове 
садржаје. Ванредна ситуација је изискивала 
ванредне напоре и евидентно је да то није 
био само „узалудни љубавни труд” како каже 
Шекспир у наслову једне своје комедије. Добро 
је да су Сусрети..., као насушна потреба сваког 
човека у овом граду, показали сналажљивост 
да преброде тешко време и буду доступни 
публици. Брчко је иначе, веома поносно, што је 
ова културна манифестација, опстала у тешким 
и сложеним временима, у којима, на жалост, није 
оскудевала протекле две деценија.
Када се присетимо у којим околностима су свој 
нови живот започели Сусрети, и ево, као нови, 
истрајавају 20 година, Организатори имају 
разлога да буду задовољни. Сигурно је да увек 
може више и боље, али с обзиром на ситуацију, 
морамо сви да признамо, морамо да истакнемо, да 
су Сусрети пронашли меру, постигли и одржали 
високи уметнички ниво у условима пандемије. 
Културно су одговорили свим изазовима. Жеље 
и могућности су у животу често у раскораку. 
Не постоје увек могућности да се испрате све 
идеје и пројекти у. Зато Сусрети... пажљивим 
одмеравањем сваког корака  су се опредељивали за 
онај квалитет који ће донети бенефит за публику. 
Завређује посебну пажњу приближавањем 
оних позоришних садржаје грађанима којима 
позориште није увек на дохват руке. Сви су 
жељни „нормалног” живота, посебно оног 
сегмента који се односи на позоришни живот, 
тако да ће захваљујући даљим организовањем 
Сусрета, условно речено „опоравак” истих бити 
најбржи, најбезболнији и најсврсисходнији.
Град и сви који доприносе културној политици 
града ће увек максимално и даље стајати уз 
своје Сусрете..., са жељом да, у временима 
која долазе, омогуће неометано одвијање овог 
изузетно важаног сегмента као дела живота. 
Овај Фестивал је познат по посебној атмосфери, 
због које је јединсвен у Региону и ове године, 
она ће бити другачија, али то не значи да неће 
формирати нешто ново. Прошле године, неки 
фестивали су безуспешно покушавали да понуде 
„нову нормалност”. Сусрети... у Брчком су то 
постигли и они су успешно одржани. Уверен 
сам у то да ће на овогодишњим Сусретима 
бити више од тога, јер се боре да се врате на 
осведочену „стару нормалност”. У овој мини 
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јубиларној атмосфери Сусрети...  са радошћу 
дочекују позоришне стараоце. Радују се унапред 
њиховим уметничким бравурама и надају се 
да ће, бар на кратко, уживати у потврђеном 
гостопримству. Брчанска публика је зрела, 
промишљена и сигурно ће умети да препозна и 
аплаузом награди врхунске уметничке домете. 
Брчанска публика је велика тајна. Потребно је да 
сви будемо бољи људи. Баш због тога град Брчко 
и влада Брчко дистрикта препознају значај једне 
овакве културне манифестације која је од свог 
оснивања у функцији зближавања и повезивања 
људи и простора који се могу разумети. Верујем 
да ће и у будућности, без обзира на околности, то 
бити пресудно да Сусрети позоришта у Брчком 
опстану и остану на месту на коме се ствара један 
свет наде и сарадње отвореног срца.
Фестивал је за 20 година постојање приказао око 
160 представа, угостио преко 40 позоришних 
институција са неколико хиљада уметника и 
сарадника који су радили на стварању представа 
које је публика Брчког имала прилике да погледа 
овде у овом граду и у овом Дому културе.
У оквиру Сусрета... покретута је и реализована 
богата издавачка делатност: око 30 мнографија 
о Сусретима... и ауторима, више од стотину 
публикација о протагонистима из Региона, 12 
књига антологијских драмских текстова, 160 
примерака врсне публикације зване Билтен (по 8 
бројева за сваку манифестацију)...
Сваке Сусрете... отвориле су позоришно-
документарне изложбе (више од 50).
Пратећи програм који је израстао у озбиљну 
конкуренцију такмичарском прораму приказан 
је публици нешто више од 56 пута. Приближно 
толико пута је за округлим столом до дубоко у 
ноћ вођена стручна анализа оног што је виђено 
на позорници.
Жири који је одлучивао о додељеним наградама 
увек су представљала најеминентнија театарска 
имена из Босне и Херцеговине и из Региона.
Двадесет година за један фестивал није ни 
много, али није ни мало. Међутим, довољно је 
да се избруси профил фестивала. Круна овог 
јубилеја је издавање књиге „ДВИЈЕ ДЕЦЕНИЈЕ 
ОБНОВЉЕНИХ СУСРЕТА И СРЕТАЊА” која 
заслужује озбиљније разматрање и критички 
суд. Добро је да су аутори Јаков Амиџић и 
Срђан Вукадиновић своју одважност храбро 
претворили у прави подвиг. А мислим да нису ни 
имали другог избора већ да зароне у чињенице и 

подаре нам једно овако капитално дело.

III
 
Академик Љубомир Симовић, „духовна 
вертикала  културе”, аутор гласовитог дела 
„Путујуће позориште Шопаловић” написао 
је чувену поетску „Расправу о позоришту”. 
Дозвоњавам себи и прилажем је уз овај текст 
као химну позоришном стваралаштву и 
најпригоднији допринос свечаном ЈУБИЛЕЈУ: 
„ДВИЈЕ ДЕЦЕНИЈЕ ОБНОВЉЕНИХ СУСРЕТА 
ПОЗОРИШТА/KAZALIŠTA”

Љубомир Симовић
РАСПРАВА О ПОЗОРИШТУ

– Шта ће нам позориште,
кад смо боси и голи?
– Шта ће нам глумци,
кад немамо соли?

– Они нам доносе гласове богова,
песме јунака, сијање Златног руна!
– Нама треба гаса,
треба брашна, пасуља и сапуна!

– Они говоре Еврипида и Шекспира!

Може ли тај Шекспир да напуни трбух?
– Шију ли се од тог Еврипида чакшире?
– Пише ли тај Еврипид пропуснице?
– Звецка ли тај Шекспир ко пуна касица?
– Не треба нама Шекспир, већ кобасица!

– Док они глуме, ми гинемо!
– Киснемо пред вешалима! – Кувамо коприву!
– Цвилимо у ступици и ступи!
– Нема нам спаса ни у мишјој рупи!
– Нама су потребне болничарке, а не глумице!

– Куршуми нас стижу и у тврђавама,
у бункерима, у земуницама, под шлемовима...

– А они, Господе...

– Они кроз баражну ватру лете
у мехурима сапунице!
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ФОНВИЗИН У СВОМЕ ВРЕМЕНУ

OFF PROGRAM

Зато што сте племић умишљате да сте геније;
Потрудили сте се да се родите, и ништа више...

Пјер-Огистен Карон де БОМАРШЕ:
Фигарова женидба
(комедија из 1778.)

[Денис Иванович Фонвизин:  НЕДОРАСТ  •  БРИГАДИР; Књижевни клуб П. Н. 
Брчко диострикта БиХ; Брчко 2021, – 175 стр.; (Библиотека Нови преводи)]

Пише: Предраг НЕШОВИЋ

I
На  значајној манифестацији Сусрети позоришта/ 
pоzоrišta/kazališta Брко дистрикта БиХ у оквиру 
Пратећег програма 20. новембра догодила се 
ПРОМОЦИЈА врло вредне књиге превода 
две комедије Дениса Ивановича Фонвизина 
НЕДОРАСТ и БРИГАДИР. У пуној сали Дома 
културе на промоцији су учествовали Мр. 
Жарко Миленић, уредник и Предраг Нешовић, 
преводилац. Сјајно је модерирала маестрална 
МА Александра Симић.  Књига је изашла у 
Библиотеци Нови преводи у издању Књижевног 
клуба П. Н. Брчко дистрикта. Ради се о врло 
вредној књизи која доживљава своје премијерно 
издање на овим просторима. Још је значајнија 
јер се ради о комедијама које су и данас актуелне 
садржине и које ће, сигуран сам, пронаћи своје 
место на некој од позоришних сцена на овим 
просторима. Најидеалније би било када би 
биле ПРИКАЗАНЕ у такмичарској селекцији 
на неким од наредних истих ових Сусрета... 
Такав један догађај био би потпуна испуњеност 
сврхе издавања једне овакве књиге из области 
позоришне уметности.

II
Међу младићима описаним у чувеној оди 
Ломоносова из 1747. године који воле науку и 
желе да служе на овом пољу новој Русије, видимо 
руског племића из натурализоване балтичке 
немачке породице (von Wisin), која је некада 
припадала витешком реду мачоноша Дениса 
Ивановича Фонвизина. Родио се 1745. године 
у Москви, гдје му је отац, државни чиновник 

ревизион–колегија (министарства), имао кућу, а 
у московској околини омање имање с неких 500 
кметова.
Детињство му је прошло у патријархалној средини 
очинске куће. Образовање је стекао у класичној 
гимназији и на филозофском факултету 
московског универзитета (1759– 1763). Играо на 
сцени локалног аматерског позоришта и рано 
почео да проучава књижевност, објављујући 
своје преводе са немачког. Млади Фонвизин је 
много научио од интелигентног и образованог 
немачког професора И. Рајхела и показао је 
изузетну способност за стране језике.
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Након завршених студија на факултету кратко 
време је служио у гарди а након тога ступио 
у инострани колегиј (министарство спољних 
послова) у својству преводиоца, али је већ 1763. 
године прешао у службу као чиновник код 
кабинет–министра Јелагина. Од 1769. године 
радио је као секретар код министра иностраних 
послова Никите 166 Ивановича Пањина, па 
је у том својству, у неколико наврата путовао 
у Француску, Немачку и Шпанију. Горко је 
разочаран и забринут због промискуитета људи, 
незамисливе декоративности, театралности 
и спектакуларности онога што се дешава у 
иностранству. Та су путовања уродила његовим 
Писмима из Француске.
Увече 30. новембра (11. децембра) 1792. Фонвизин 
је донео Гаврилу Романовичу Державину нову 
драму Хофмајстер. То вече је било последње у 
животу Дениса Ивановича Фонвизина. Ујутро 
1. (12.) децембра 1792. године умире од срчане 
капи у Петрограду познати писац и преводилац. 
Сахрањен је у Александро-Невској лаври.
»Пријатељ слободе«[1] – како га Пушкин назива 
у Оњегину – Фонвизин је био просветитељ-
хуманиста друге половине ХVIII столећа. Био 
је противник самодржавнога деспотизма па 
се је узвисио до мисли, да је „противзаконито 
људе сличне себи угњетавати ропством”. Кроз 
цели свој живот заузимао је непријатељски став 
према високому друштву, дворјанима и царским 
фаворитима. Био је непријатељ неотесаности, 
борац за културу, поштовалац реформи Петра 
Великог, који се борио за прихватање западно-
европске културе, али се уједно одлучно 
противио слепому опонашању свега иностраног.
Књижевношћу се је Фонвизин почео бавити, још 
док је био студент московскога универзитета. 
Године 1761. превео је с немачкога нека дела 
данског сатиричара и комедиографа Холберга, 
Волтерову трагедију Алзире и друга дела. 
Године 1762. преселио се у Петроград и ту 
наставио и развио интензивну књижевну 
делатност. У развоју радње Фонвизин се 
такође поводио за француском класичном 
теоријом, оцртавању карактера учио се од 
Молијера, Холберга[2], Детуша[3], Скарона[4] и 
Бомаршеа[5]. Лично је реалистичном скицирању 
особа комедије припомогло то, што је Фонвизин 
индивидуализовао језик појединих лица, наиме 
свако лице говори језиком који одговара његовој 

средини и образовању. Осим тога, Фонвизин је 
изврсно познавао руски народни говор, оштре 
народне речце и узречице, а све то даје његовим 
делима велику снагу.
„Руска комедија се појавила много пре Фонвизина, 
али заблистала тек са Фонвизином: његов 
Бригадир и Недораст силно су одјекнули, кад су 
се појавили, те ће у историји руске књижевности 
заувек остати као једна од најзначајнијих појава” 
– пише Бјелински. Доиста, у конкретном погледу 
Фонвизин је био најближи претеча Пушкина и 
Гогоља. У каснијој руској књижевности много 
пута се истицала животна снага и типичност 
Скотининих, Митрофанушки и Простакових. 
Љермонтов у Порезниковици показује „времена 
нових Митрофана”; Арина Петровна Головљова 
несумњиво је директни потомак Простакове.
Године 1783. Фонвизин је активно сарађивао у 
часопису „Саговорник” (Собеседник) и штампао 
у њему Покушај рускога речника синонима, 
Молбу Руској Минерви од руских писаца, 
Питања писцу истинитих згода и измишљотина, 
Поуку, изречену на Духовни понедељак. Осим 
тога је спремао за штампу Свеопшту дворску 
граматику. У својим „смелим питањима” (како 
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их је назвао Доброљубов) писцу „истинитих 
догађаја и измишљотина” (наиме самој царици 
Катарини II.) Фонвизин је дао оштру критику 
тадашњих државних прилика и друштвених мана: 
фаворитизма на двору, моралне изопачености 
племства и сл. Та су посве смела питања код 
Катарине изазвала велико негодовање.
Упркос тешкој болести, Фонвизин је жудео за 
активним радом. При крају живота намислио је да 
издаје часопис „Стародум”, али Катарина II, која 
је у последњој деценији своје владавине кренула 
отворено путем жестоке реакције, забранила му 
је тај лист па чак ускратила и дозволу за издавање 
превода Тацита. Сав материјал, који је Фонвизин 
припремио за штампање у „Стародуму”, 
учвршћује нас у уверењу, да је он до краја живота 
остао веран својим напредним назорима. Тиме су 
његова дела стекла још већу вредност за будућа 
покољења. Денис Иванович Фонвизин већ 1764. 
године по први пут излази са самосталним 
драмским делом, комедијом Корион (прерадом 
Гресетова[6] комада Сиднеј).
Године 1768–1769. појавио се први потпуно 
независни рад Фонвизина – драмско дело 
Бригадир, коју је ценио Николај Иванович 
Новиков. Постављена је у позоришту 1770. 
године, иако је објављена тек 1786. године. 
Бригадир је постао прва „комедија нарави” 
у руској књижевности, за разлику од раније 
доминантне „комедије ситуације”, када су на 
сцену изнети персонификовани пороци. У 
Бригадиру су сви пороци, сво понашање ликова 
друштвено условљени. Ту се сурово исмевају 
незнање, подмићивање, лицемерје и слепо 
подаништво страном, тако својствено локалним 
бирократским круговима руског друштва.
У тој комедији Фонвизин је врло живо приказао 
типове тадашњег племићког друштва, жигоше 
његову поразну грубост, његову подмитљивост, 
која се покрива лицемерном побожношћу, 
глупо мајмунисање и презирање свега што је 
француско и народно – руско. Комедија је у пет 
чинова и грађена је према старим класичним 
узорима: Фонвизин се у њој држи јединства 
места, времена и радње, оштро дели јунаке на 
позитивне и негативне.
Изневши у Бригадиру критику образовног 
система, дотакао се феномена који је, на крају 
крајева, више комичан него погубан, и који је 
имао своје и добре стране. Нико није очекивао да 

ће Фонвизин, васпитан у духу просветитељства, 
учинити га предметом подсмеха. Фонвизин је 
створио слику која превазилази инкарнацију 
незнања, глупости и среброљубља. Кључевски је 
тачно идентификовао племиће ере Катарине II: 
Иван, је поносан на свој боравак у Француској, 
и с поносом прича како су га примили у 
Француској. Из Француске је Иван добио идеју 
да је човек самосталан и независан. С горчином 
каже да има 25 година, а живи су му отац и мајка. 
Иван је смешан у Русији, смешан и у Француској. 
Тако Иван постаје историјска бескорисност, није 
потребан ни у Русији, ни у Француској.
Доброљубов и Софија припадају просвећеним 
племићима, али су у суштини само кметови као и 
остали ликови у комаду. Они још нису спремни за 
акцију, па се сукоб не претвара у борбу. Комедија 
је само поставила питање потребе за широким 
образовањем, радикалном ревизијом образовног 
система.
Иако је пренасељена глупостима, у њој има 
много паметног, смелог и фундаменталног. 
Спољно усвајање туђинских обичаја и моде 
поткопала је предрасуде страха од свега страног 
и отворила могућност озбиљнијег зближавања 
са цивилизованим светом. У комедији Бригадир 
сазрева француска фраза о поштеном човеку. 
Поштена личност је племић који има идеју о 
части и служи држави.
После устанка Емељана Ивановича Пугачова 
1773–1775., после многих оспоравања и забрана 
прве верзије комедије Недораст, Фонвизин 
постепено креће са радом на другој верзији 
те комедије која ће му донети славу и опште 
признање (написана 1781. године). Коначно, 
24. септембра 1782. године у Санкт Петербургу, 
у приватном позоришту одржана је премијера 
која је доживела огроман успех и учврстила 
Фонвизинову репутацију као првог комичара 
свог века. Објављена је 1783. године.
У средишту комедије је лик госпође Простакове, 
тиранина и деспота у сопственој породици и међу 
својим сељацима. Њену суровост у опхођењу 
са другима надокнађује неразумна и ватрена 
нежност према сину Митрофанушки, који 
захваљујући таквом мајчином васпитању расте 
размажен, груб, неук и потпуно неспособан за 
било какав посао.
Недораст је најзначајније комедиографско 
дело и самог Фонвизина и руске драме 18. 
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века. До данас је то 171 остала непревазиђена 
и једна од најбољих руских комедија која 
је истовремено, уско повезан са комедијом 
Бригадир: она развија многе идеје које су 
изражене у Бригадиру неупоредиво темељитије 
и детаљније, у потпуности развијајући систем 
своје аргументације. Пре свега, не приказују се 
само „штетне последице лошег образовања и 
заједнице” – што карактерише проблематику 
Бригадира, али је овде дотакао ово питање много 
дубље.
Позитивни јунаци Недораста, резонери, 
шематски су и мало индивидуализовани, 
али у њиховим репликама чујемо глас 
најнапреднијих људи ХVIII столећа. Међу њима 
се истиче лик Стародума, који излаже заветне 
идеје Фонвизинове: Стародум је непријатељ 
подмитљивих катаринских великаша, који стичу 
чинове и имања улагивањем и додворавањем; 
као противтежу паразитизму дворске камариле 
он издиже „радиност”; прекинуо је с двором 
и отишао у Сибир, „у земљу, где новаца има на 
претек, а да их не морам заменити – за савест, 
не пљачкајући домовину”; осуђује угњетавање 
и насиље, у његовим се речима управо чује 
осуђивање установе кметства; непријатељ је 
неуког васпитања. Он је присталица одгоја, који 
се темељи на спајању културности с моралношћу.
У комедији Недораст Фонвизин се у знатној мери 
ослободио правила француске класичне комедије. 
У тој је комедији, додуше, сачувао јединство места, 
времена и радње, има у њој резонера, али радња 
се развија на нов начин, свестрано скицира јунаке 
комедије, даје типичне карактере под одређеним 
историјским околностима. Изнео је и приличан 
број лица из „доњих слојева”, које приказује на 
нов начин, наиме не са сврхом, да њима насмије 
гледаоце, како је то било у француској класичној 
комедији, него их приказује на позорници, да или 
према њима изазове симпатију 172 (Јеремејевна, 
Тришка, Цифиркин) или пак негативно држање 
(Вралман, Кутејкин).

* * *

Личност и дело писца Дениса Ивановича 
Фонвизина и даље привлаче пажњу 
савремених писаца и позоришних стваралаца. 
Аутор, просветитељ и хуманиста, један од 
најистакнутијих људи свог времена, је у својим 

комедијама већ у XVIII веку успео је да предвиди 
много од онога чиме би се драма „златног доба” 
руске књижевност поносила. Његови јунаци 
превазилазе „папирне” негативце и резонере из 
комедија француског класицизма, они су живи 
ликови и слике које остају актуелне до данас.
Данас из перспективе личности XXI века се у 
бесмртним Фонвизиновим комедијама јасно 
сагледавају карактери и мотивације људског 
понашања. У новој позоришној продукцији, 
критика покушати да дâ нову оцену јунака 
чувених комедија Фонвизина, али већ са 
становишта личности XXI века, да види да ли су 
се мотиви, осећања и жеље наших савременика 
тако много променили током протеклих векова. 
Морам рећи да је све исто – само се околина 
раликује од оне из XVIII века. Људи и даље траже 
утеху коју новац пружа, и даље не желе да се труде 
да сами нешто постигну. У савременим условима 
је то само више него релевантније и оптужујуће.
По замисли Фонвизина, није само Митрофанушка 
достојан титуле „недораст”, у животу и данас има 
много самоуверених и нарцисоидних ликова 
попут њега, који не виде даље од свог носа. У 
свету и данас, где образовање служи само као 
изговор за разметање, а савест и част се продају 
по повољним ценама, чак ни „писмен” често 
није ништа више и ништа бољи од лежерног 
кочијаша. Себичност и деспотизам, ароганција 
и равнодушност, похлепа и суровост – то су 
особине које је прецизно исписао Фонвизин, које 
и данас царују међу „игнорамусима” свих боја.

Референце:

1А. С. Пушкин »ЕвгенијеОњегин«, ПРВА ГЛАВА, XVIII.
Чаробни куте, дивно место!
Слободе друг, сатирик смео
Фонвизин ту је имо престо.
2Лудвиг Холберг, барон Холберга – (3. децембар 1684 – 28. јануар 1754.) је 
истакнута скандинавска књижевна фигура из доба просветитељства 
(есејиста, филозоф, историчар и комедиограф), коју Норвешка и Данска 
сматрају једнoм од оснивача својих књижевности. Познат је по свом 
једином роману, сатирично научном-фантастично роману Подземна 
путовања Нилса Клима који је првобитно објављен на латиском језику.
3Филип Нерико Детуш (француски:Phillippe NéricaultDestouches),9 април 
1680 – 4 јули 1754. је француски драмски писац који је написао 22 драме.
4Пол Скарон (француски: Paul Scarron), 4 јули 1610 – 6 октобар 1660. je 
француски песник, драматичар, романописац и пародичар.
5Пјер–Огистен Карон деБОМАРШЕ (Pierre–Augustin Caron de Beaumar-
chais) – (Париз, 24. јануар 1732 – Париз, 18. мај 1799) je француски писац. 
Писао је много: памфлете, есеје из драмске уметности, грађанске драме, 
сентименталне комедије, поеме, оперска либрета. Заборав је победио 
трилогијом која започиње комедијом Севиљскиберберин (Le Barbier de Se-
ville, 1775), затим Фигарова женидба (Le Mariage de Figaro, 1778) и најмање 
познатом и извођеном драмом Мајка је крива (La Mère coupable, 1792 ).
6Жан-Баптист-Луи Гресе – (29. август 1709 – 16. јун 1777.), 
францускипесник и драмскиписацкојијестекаоизузетну славу својом 
комично наративном поемом Вер-Верт, или манастирски папагај.
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GLUMAC ERMIN BRAVO O TEKSTU 
“DRSKOST I BLAMAŽA, ALI NA SVOJ RAČUN”

21.11.2021 susretiNovosti

Na zvaničnoj stranici festivala ‘Susreti pozorišta, kazališta Brčko 
BiH’ objavljen je tekst pod nazivom ‘Drskost i blamaža, ali na 
svoj račun’ kao reakcija na protest kolega iz Ateljea 212 povo-
dom javnih napada člana žirija Branislava Lečića na mladu ko-
legicu Danijelu Štajnfeld, a na temu seksualnog zlostavljanja za 
koje ga je optužila.

U dijelu teksta se kaže: ‘Savršeno nas se ne tiče ko je koga kad, 
ko je kome šta, i šta je među vama čemu šta, zainteresovani 
smo samo za umjetnički čin i slast doživljenog, koju bi, da niste 
‘prosuli pomuženo mlijeko’, ponijeli kući u vrijeme i poslije ove 
predstave.

Prva ozbiljna inicijativa o osvještavanju razmjera i posljedica 
seksualnog nasilja i uznemiravanja potekla je upravo iz um-
jetničke zajednice. Mnoge naše hrabre kolegice su se izložile i 
javnim ispovijedima pokrenule ozbiljnu društvenu promjenu. 
Nadam se da njihov tretman u javnom prostoru neće obe-

shrabriti druge da svako uznemiravanje prijave.

U svom poslu sam često prihvatao da igram u predstavama koje se bave temom seksualnog zlostavljanja, 
uznemiravanja, njihovim matricama i posljedicama, toksičnosti patrijarhata , zloupotrebi položaja moći koja 
generira zlostavljanje.

Ovo su teme kojim se godinama bavim i koje su mi izuzetno značajne.

Svesti ovu veliku temu, u ovom vremenu na ‘ko je koga kad’ je u najmanju ruku neukusno, neosviješteno, 
primitivno i opasno. Predstava ‘Sedam strahova’ u kojoj igram, velikim dijelom se bavi osudom zlostavljan-
ja nad ženama i odnosom društva spram njega. Stoga istup vašeg selektora Srdjana Vukadinovića u kojem 
omalovažava Me too pokret smatram neprihvatljivim. Sve navedeno smatram zvaničnim stavom festivala 
i odbijam učešće u kompeticiji i bilo kojim festivalskim aktivnostima. Predstavu ću igrati jer vaša publika 
zaslužuje i treba da je vidi.

Ermin Bravo, glumac u predstavi ‘Sedam strahova’
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VUKADINOVIĆEV KOMENTAR NA REAKCIJU GLUMCA ERMINA BRAVE: 
Zatočeništvo i izgubljenost u pogubnim projektima

Na određenim portalima o pokušajima i nastojanima politizaci-
je i rialitizacije nekih događanja na XXXVIII Susretima pozo-
rišta / kazališta, organizovanih od strane svojih istomišljenika, 
reagovao je glumac iz predstave „Sedam strahova“ Ermin Bravo. 
(https://susreti.co.ba/2021/11/21/glumac-ermin-bravo-o-tek-
stu-drskost-i-blamaza-ali-na-svoj-racun/)
U svom potpuno izgubljenom i dezorjentisanom „reagovan-
ju“, što je sasvim razumljivo za nekoga ko je opijen #metoo 
pokretom, iznosi nekoliko grubih neistina. U sopstvenom buni-
lu od tri stvari koje mi imputira napravio je dvije katastrofalne 
materijalne greške, što sasvim jasno govori o njemu i koliko mu 
je stalo do tačno prezentirane informacije.
Prvo, nisam autor teksta „Drskost i blamaža, ali na svoj račun“ 
iz kojeg navodi neke dijelove. Autor toga izvanrednog teksta je 
kolega Novak Tanasić.
Drugo, nisam selektor Susreta, nego član Konsultantskog vijeća 
i Urednik pratećih programa.
Treće, pošto je morao da reaguje, po naređenju ovih koje bra-

ni, pa se očitio „zaglavio u zaigranosti“, mnogostruko nedopustivo je njegovo procjenivanje nekoga ko je 
nešto rekao o #metoo pokretu. Taj pokret koji se bazira na lažnim optužbama, manipulacijama, pokušajima 
nasilnog rušenja svih autoiriteta, kao i ostrašćenoj galami, pri čemu ih ne interesujeu pravosnažne odluke 
najviših pravosudnih organa, je napogubniji po one žene koje su pretrpjele stvarno nasilje. A izvanredan je za 
profitere koje će na osnovu karaktera pomenutih optužbi namicati novce preko dijela nevladinmog sektora.
Susreti pozorišta/kazališta nemaju namjeru da se bave ni pogubnim pokretima čiji su zatočenici postali 
izvjesni dramski umjetnici, videći na ta način jedino mogućnost da dobiju „minut promocije“. Jer ga očito 
ne mogu dobiti i ne zaslužuju ga kroz svoj scenski angažman. A još manje će se Susreti baviti lokalnim nad-
gornjavanima uvezenim iz druge države, o tome ko dijeli medije i vodi izvjesne kampanje. Te dječije bolesti 
su Susreti davno preboljeli.

Prof. dr.  Srđan Vukadinović
Foto: Dejan Đurković
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HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE SPLIT IZUZIMA SE IZ KONKURENCIJE 
ZA NAGRADE NA BRČANSKOM POZORIŠNOM FESTIVALU

SAOPĆENJE

Poštovani,

molimo da nas se izuzme iz konkurencije za eventualne nagrade na XXXVIII regionalnim Susretima pozo-
rišta/kazališta u Brčkom za predstavu „Usidrene“ Elvisa Bošnjaka u režiji Anastasije Jankovske nastale u ko-
produkciji Hrvatskog narodnog kazališta Split, Gradskog dramskog kazališta Gavella i Hrvatskog narodnog 
kazališta u Zadru.

Sa zadovoljstvom smo odigrali predstavu „Usidrene“ na XXXVIII regionalnim Susretima pozorišta/kazališ-
ta u Brčkom i zahvaljujemo i publici i organizatorima Susreta na srdačnom prijemu, ali izuzimanjem iz 
konkurencije za nagrade želimo podržati kolegice i kolege koji su zbog etičkih i moralnih načela učinili isto.

S poštovanjem,
producenti predstave „Usidrene“:
Hrvatsko narodno kazalište Split
Gradsko dramsko kazalište Gavella
Hrvatsko narodno kazalište Zadar
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SUSRETI POZORIŠTA-KAZALIŠTA U BRČKOM NAŠ SU ZNAK 
IDENTIFIKACIJE U REGIONU

Anketa koju smo neselektivno radili na ulicama i u drugim javnim mjestima na kojima 
se ljudi okupljaju u Brčkom pokazala je da građanke i građani Brčkog stoje zdušno uz 
Susrete pozorišta-kazališta, a svi listom dali su podršku ideji da se uskoro pristupi izgradnji 
zgrade, odnosno matičnog pozorišta u našem gradu.

Piše: Suvad Alagić

Doduše, par građana je upozorilo na rizik od virusa 
korona u dvorani gdje se igraju predstave, ali to su 
bili stariji, dakle oprezniji ljudi po navici i iskustvu, i 
njihovo mišljenje je briga za nas koji smo posredno 
ili neposredno uključeni u održavanje ovogodišnjih 
regionalnih 38. Susreta pozorišta/ kazališta u Brč-
kom.

Jedino je gorak ukus u ustima anketara ostavila ona 
vrsta anketiranih koji su odbili da govore o Sus-
retima, ali ne zbog Susreta; njihov odgovor je bio 
rezignirajući, deprimirajući i opominjući i glasio je, 
u osnovi: “Nemam ja ništa protiv Susreta, nemam ja 
ništa ni protiv bilo koga, nemam ja ništa više nikome 
da kažem, jer mene više niko ne sluša, ne čuje i ne 
benda ni za šta, a bio sam u ratu, zaglavljen sam u 
tranziciji, a pandemija me je prvo napala, onda dezo-
rijentisala,  umorila, satjerala u ćorsokak iz kojeg 
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izlaza ne vidim i gora mi je nego rat,  i sada čekam 
samo da sve ovo prođe, mrtav ili živ, sad je to već pot-
puno svejedno, jer ja ni samom sebi više nisam bitan, 
a kamoli nekome drugom“.

Anketu smo počeli s damom koja je diplomirani far-
maceut i rado je pristala da govori za Bilten Susreta, 
mada se požalila da od posla i malog djeteta nema 
slobodnog vremena, a tako bi rado bila u Domu kul-
ture na bilo kojoj predstavi u dvorani.
„Svakako je privilegija što smo grad u kome se 
održava takva vrsta kulturnih dešavanja i takva vrsta 
Susreta, te smatram da bi još više pažnje trebalo da 
se pokloni tim kulturnim dešavanjima u našem gra-
du. Takođe, mislim, pošto znam da je svaki put kada 
igra predstava Dom kulture pun, i ljudi se žale da 
nema dovoljno karata, da bi svima trebalo omogućiti 
gledanje predstave, naravno uz poštovanje epidemi-
oloških mjera.“

Građanin koji nije želio da se predstavi, ali je bio ve-
oma upućen u Surete i kulturu općenito, a i ova an-
keta se emituje u emisji Hronika Sureta u programu 
Radija Brčko, tako da mslim da je to bila samo stvar 
čiste kurtoazije.

„Ključna stvar koja je za jedan narod, državu, grad, 
regiju, štagod hoćete, jeste kultura. Danas u svetu čak 
i spoljna politika je zasnovana na kulturi, što će reći 
da Distrikt Brčko svoje interese preko kulture upra-
vo može da promoviše, ne samo na teritoriji Bosne 
i Hercegovine nego i šire, kako bi privukao što više 
ljudi da dolaze u Brčko. A sa druge strane, kultur-
ološki obrazac našeg naroda umnogome je spao jer 
nema prostora, sredstava, borba za život i sve drugo 
što nas je snašlo, da posvetimo više pažnje kulturi. 
Dakle, uključujući i državu, i one ljude kulturne rad-
nike, poslenike koji se bave time treba ohrabriti da 
sa kulturom, ustvari uđu u narod i da što veći deo 
naroda bude deo tih kulturnih projekata...“

Uposlenik podružnice Telekoma Srpske u Brčkom: 
„Naravno da trebamo imati Surete pozorišta u našem 
gradu i treba da ima i svoj bioskop koji je nekeda 
i bio, a danas ga nažalost nema i smatram da bi to 
ponovo trebalo da se vrati u Brčko.“

Penzioner: „Zašto da ne. Trebaju Pozorišni Sureti u 
Brčkom. Pa svaka kulturna stvar treba da se dešava u 
ovom gradu. Čujem da uvijek ima nekih problema sa 

nabavkom karata za predstave, ali valjda se i to jed-
nom riješi.  Ali Sureti idu pod – obavezno. Sjetimo 
se da smo mi imali čak i Miodraga Pajića, poznato-
ga glumca nekada u moje vrijeme kad sam ja išao u 
gimnaziju i kada sam studirao. Trebaju Susreti, to je 
jako fino, kulturno i treba samo da se nastavi u tom 
pravcu, ali da i mi imamo svoje pozorište za koje sam 
čuo da će se graditi u Brčkom.“

Penzionerka: „Naravno da nam trebaju Sureti pozo-
rišta u našem gradu, ali ja ne idem u pozorište radi 
pandemije, čuvam sebe ali još više i druge. Stara 
sam.“

Penzioner: „Ja lično mislim da ove godine nije treba-
lo ni održavati Susrete jer je pandemija.“ 
 
Spasoje Radonjić, profesor u penziji: „Moje mišljenje 
o odražavanju Sureta pozorišta-kazališta u Brčkom je 
zaista pozitivno. Ja to smatram jednom od najvećih 
tradicija koju ovaj grad ima, koju treba da njeguje i 
održava.
Malo mi je žao zbog ovih nesporazuma koji su se iz 
Beograda i beogradske čaršije, prenijela ovde u Brč-
kom. To nema smisla u ružno je na njihov teret, a mi 
smo bili malo neoprezni, jer možda baš gosp. Lečića, 
iako je izuzetan glumac, izuzetan filmski radnik, nije 
trebalo uključiti u ovo. Desila se greška i žao mi je 
zbog toga, jer ovi svoju dnevnu politiku prenose u 
našu čaršiju, ne treba nam to.“

Siniša Golić, zastupnik u Skupštini Brčko distrikta 
BiH: „Izuzetno je važno, i bez obzira na aktuelnu ep-
idemiološku situaciju, da se pozorišni Sureti i dalje 
nastavljaju, da se tradicija održava, da se predstave 
koje su ponajbolje trenutno u regionu, igraju uživo, 
naravno uz poštovanje epidemioloških mjera.
A i mi se (Skupština) već godinama zalažemo da 
Brčko pokrene svoj pozorišni ansambl u bar nekom 
početnom minimalnom obliku, a što podrazumije-
va izgradnju odgovarajućeg objekta. Distrikt Brčko 
s obzirom na tradiciju već odavno zaslužuje da ima 
svoj obekat u kome će se namjenski održavati pozo-
rišne predstave i u kome će moći stasavati i neki novi 
mladi glumci.“


