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KUĆA, Bosansko narodno pozorište, Zenica

KRIZA SMISLA I „KUĆA“

Piše:  Srdjan Vukadinović

Nikako se oni ne mogu prilagoditi društvu u kome vladaju 
laž, obmana, manipulacija, prevara, neobrazovanost, 
neznanje i licemjerje. Sve pomenute vrijednosti jednog ili 
drugog perceptivnog promišljanja se nose i iznose iz kuće. 
Ako ta arhitektura na kojoj počiva stabilna porodica ima 
čvrste temelje neće se obmana i snalaženje promovisati 
kao ključni vrijednosni kodovi. Ali, po svoj prilici da su 
novi društveni meštri sumnjivih kapaciteta i svjetonazora 
jako loši graditelji. Sve njihove kuće se ruše kao „kule od 

karata“. Ali, njih nije ni briga za arhitektoniku opstajanja 
širih društvenih populacionih struktura. Njima ionako 
ne treba kuća, jer sve svoje nose i prenose tamo gdje 
idu, u strahu da nezaređeno i sumnjivo stečeno ne budu 
morali vraćati. Kuća kao stabilitet, kao sigurnost, bila 
bi im opterećenje. Funkcionišu i opstaju jedino u trajnoj 
nesigurnosti, koju permanento proizvode. Oni puno ne 
lutaju. Njihovi motivi egzistiranja i licemjernog zalaganja 
za promjene su isključivo vođeni porivom za uvećavanjem 
i umnožavanjem profi ta. Misle da je njihova sreća jurenje 
za profi tom, bilo kojeg oblika. Jedino ne onog duhovnog 

Apatičnost i atomiziranost društva je suštinsko obilježje novih vremena kojima 
poslije „pročišćenja“ i „prosvjetljenja“ besciljno lutaju stanovnici južnoslovenskog 
regiona, a ne rijetko i širih prostora. Ne spoznavši, prvo, sebe, a potom šire i društvo 
i okolnosti u kojima egzistiraju, apologetski su dozivali bilo kakve promjene i ne 
razmišljajući išli za hukom istih koje su promovisali ljudi sa margine društva. Ako 
se kao nosioci navodnih promjena na regionalnom i globalnom nivou javljaju 
neobrazovani i neuspješni pojedinci, onda je za ogromnu većinu populacije koja 
funkcioniše u (ne)vrijednosnim kodovima  predodređeno  lutanje, nesnalaženje, 
izgubljenost i dezorjentisanost u „novim tokovima“.
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na koji i ne pomišljaju, a i ne razumiju ga ni za minimum 
u svojoj suštini. Ali, za srećom se ne juri. Za njom se 
traga. Ako se ne traga za zadovoljavajućim momentima 
života onda nastupa kriza smisla.
Za suštinom čovjekovog smisla traga i  predstava „Kuća“, 
nastala u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta iz 
Zenice. Predstava nastala po tekstu Benjamina Hasića i 
režiji Alena Šimića  nastoji da zalazeći u sferu potpune 
otuđenosti razotkrije teatarskim sredstvima  greške 
u traženju smisla koje odvode ljude u narkomaniju, 
dezorjentisanost, izgubljenost i sve one pogubnosti novog 
doba. Sa novim tehnološkim dobom koji u svojoj suštini 
ima samo profi t i ništa više pojavljuju se nusprodukti toga 
društva na koje pojedinci nikako ne mogu odgovoriti. 
Zaneseni u prvi mah  njihovim neograničenim  i 
zavaravajućim mogućnostima, koje su samo prividne, 
ulaze u kandže mnogostrukih zavisnosti. Te zavisnosti 
više nisu one klasične i tradicionalne (nikotin, alkohol, 
opijati), već se iste ispoljavaju u tehnologijskim zavistima 

poslije kojih glavni junaci zeničke predstave tragično 
lutaju bez cilja i smjera. 
Egzistirajući u turbulencijama savremenih tehnoloških 
datosti dva brata, Vanja (Saša Handžić) i Saša (Zlatan 
Školjić), iz zeničke predstave  nisu ni svjesni da su 
potpuno sami i izolovani. U njihovim životima je pustoš 
koju ne mogu nadomjestiti nikakvi virtuelni prijatelji. Jer, 
kada se nadju rastrojeni i izgubljeni u kući, ma šta god to 
značilo, uviđaju  da su njihovi životi prazni. Na isti onaj 
način kao što je i kuća kao simbol zajedništva i života 
prazna ako u njoj nema ljudi koji tvore takve odnose. 
Savršeno je nebitno od kakvog je materijala sagrađena i 
kakve je i kolike površine.
Traganje za smislom je traganje za srećom koju čini kuća 
u punini svoga značenja i male stvari pune životnosti. Ako 
toga nema nastupa praznina  koju autorski i izvođački dio 
predstave BNP-a pokušava da podcrtava minimalizmom 
scenografskih rješenja. Tako nešto u konkretnoj situaciji 
i može snažno, samo, vizuelno djelovati ukazujući na 
činjenicu da moć nije profi t i materijalno bogatstvo, 
već da je osnovica moći u smislu i vječitom traganju 
za njim. Ali, osim vizuelnog efekta koji može poslužiti 
kao senzacija isključivo tabloidima, pozorište traži nešto 
više. Jer, smisao života je, upravo, izaći iz sebe. Odnosno, 
nadvisiti sebe u traumatičnim stanjima i strukturama.
Predstava „Kuća“ je, pored ostalog, i jedna produžena  
priča o mentalnom zdravlju i pandemiji toga tipa i 
karaktera. Budući da je dvije godina čitava planeta bila, 
navodno, zabrinuta oko nekih „projektnih“ medicinskih 
pandemija, koje su po svoj prilici brzo i na volšeban način 
iščezle, ono što opstaje je mentalna pandemija društva 
sa kojom će se trebati boriti još dugo. Mentalno zdravlje 
se neće popraviti i ispraviti ako se mogu očekivati 
kataklizmatični, ekonomski, i društveni dogadjaji koji 
će urušiti društvene strukture. Najmanje se mentalno 
zdravlje jedne sredine, pa i kuće, može ispravljati i ako 
jedan čovjek za drugoga ispriča policiji ono što ista želi 
da čuje, kako bi ga eliminisao i odstranio iz zajednice koja 
nikako ne funkcioniše. Mentalno zdravlje se isključivo 
ispravlja promjenom društvenih struktura u kojima će 
prednost dobiti smisao, a ne profi t i prevara. A takve 
promjene moguće je ostvariti kroz različite podstrukture 
od kojih su umjetnost i pozorište jedna(e) od njih. Pravo 
promjene tih i takvih struktura je započelo i zeničko 
Bosansko narodno pozorište sa komadom „Kuća“ sa 
kojim, u nekim nejasnim naznakama, pokazuje da 
životne praznine ne grade stabilitete, pored sve prividne 
i šljašteće arhitektonike. A naročito ne one virtuelne.
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KUĆA, Bosansko narodno pozorište, Zenica

ĆILIM  SATKAN  OD  NITI  BEZNAĐA

Piše: Mladen Bićanić

Taj prazan prostor scene, koju prekriva jedan veliki stari 
tepih i nekoliko ploča što vise u pozadini idealno su 
mjesto za glumca da samo svojom igrom, svojim glasom 
i tijelom, osvoji i ispuni to novo, nepoznato područje, 
nastani ga likovima ovog vrlo vješto ispisanog dramskog 
komada. Benjamin Hasić postupno gradi scene i prizore 
što nam, nikada do kraja i u potpunosti, otkrivaju svu 
ranjivost i krhkost njegovih likova, moralnu posrnulost 
i dvojbe, ali i dubinu pada u bespuća beznađa što im 
prijeti. Taj stari, prašnjavi ćilim na kojem igraju svim 
svojim bićem i tijelom, dušom i srcem, daleko je od onog 
čarobnog ćilima iz bajke kojim ćemo odletjeti preko 
Semiramidinih vrtova u Šeherezadine bajke iz tisuću i 
jedne noći – taj trošni tepih odvešće nas u neke sasvim 
druge svjetove, on nije satkan od magičnih niti snoviđena 
i sna no od derutnih niti beznađa po kojem se kreću 
junaci „Kuće“. 
Jer „Kuća“, obrazlaže redatelj Alen Šimić: „...se bavi 
krhotinama stvarnosti svijeta u kojem ljudska bića 
lutaju bez cilja i smjera... Iz prerspektive mladih ljudi 
sagledavamo svijet u kojem su vrijeme i prostor urušeni... 
Prateći priču o dva brata i ljudima iz njihovog okruženja, 
uočavamo da osjećaj pripadnosti određuje pristup 
svijetu... Naša predstava zove se „Kuća“ jer kuća asocira 
na mnoge stvari. Kuća je potentni prostor kojeg ne čine 

zidovi, već ljudi koji se u njoj nalaze. Ako ljudi žive u 
fragmentiranom svijetu, njihov dom nikada neće imati 
čvrste temelje...“ 
Rekao bi jedan veliki bosanskoherceghovački književnik 
– „kuću kućom čine lastavice“! Kako Hasić, Šimić i 
glumački ansambl sklapaju predstavu, koji su temeljni 
gradbeni elementi na kojima izvedba počiva? Kada 
braća, na samom početku, odrolaju taj starinski ćilim, 
počinje razgovor o kući sa svim onim što takva tema 
nosi – tko će tu stanovati, što sve treba napraviti u tom 
prostoru, nagovještavaju se već i prve trzavice, kuća 
koja bi trebala biti simbolom obiteljskog doma, mira i 
sloge postaje kuća razdora, sukoba, svađa i sloma: na 
jednoj strani raste posesivnost i opsjednutost jednog 
brata za posjedovanjem, na drugoj poniremo u svijet 
zaluđenosti drogom i besmislom življenja drugog brata, 
opća je podloga neimaština, siromaštvo, nezaposlenost, 
netrpeljivost se širi poput neke kužne bolesti, u igru 
se uvlače kamatari, zelenaštvo, kriminal – opća slika 
društva u kojem živimo postupno se iscrtava sve jasnije 
i očiglednije. Jedna mala, gotovo usputno izrečena 
replika to izvanredno zrcali: „to je priča naših života – 
nikako da nam krene“. Očajanje postupno raste – netko 
će reći „život mi se raspada“, netko opet „čitav život 
bježim -ja ne mogu više da bježim“, elementi fantastike 
i halucinatorna stanja brata-narkomana sudaraju se sa 
hororom svakodnevice, neizdrživost vlastitog položaja i 

Dva glumca dolaze iz tmine u prazan prostor scene, prekrivaju pod velikim 
ćilimom, predstava može početi. Uskoro saznajemo da su to dva brata, oni 
će i zatvoriti predstavu „Kuća“ Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice, 
odigranu treće večeri u natjecateljskom programu brčanskih internacionalnih 
teatarskih susreta. Autorski tim čine autor i dramaturg Benjamin Hasić, 
redatelj je Alen Šimić, scenografi ju i kostimografi ju, izrazito funkcionalnu 
a jednostavnu i prilagodljivu potpisuje Sabina Trnka, scenski pokret i 
koreografi ju Thomas Steyaert, a muziku koja kontinuirano prati zbivanja na 
pozornici i njihov je neodvojivi dio je skladao Mirza Rahmanović (Indigo). 
Glumački ansambl, kao što to jedna komorna obiteljska drama i traži, nije 
velik, tri su to glumice i tri glumca: Selma Mehanović, Anđela Ilić i Tamara 
Miličević-Stilić, partneri su im Saša Handžić, Zlatan Školjić i Benjamin 
Bajramović. Na XXI Festivalu bosanskohercegovačke drame u Zenici ove 
godine, Benjamin Hasić nagrađen je za najbolji izvedeni be-ha dramski 
tekst, Alen Šimić za režiju, Zlatan Školjić, Tamara Miličević-Stilić i Benjamin 
Bajramović za glumu, Sabina Trnka za kostimografi ju, Mirza Rahmanović za 
muziku i Thomas Steyaert za najbolji scenski pokret.
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svijeta kojeg nastanjuju pokušava se odagnati naivnom 
željom: „voljela bih da smo nekako normalni“. Ali to je, 
avaj, tako teško postići – greške koje i nehotice činimo 
u prošlosti naših života pristižu nas na svakom koraku u 
sadašnjost, prijete nam i u budućnosti – i o tome govori 
predstava „Kuća“ BNP Zenica. 
Koreografi ja i scenski pokret Thomasa Steyaerta ključni 
su i sastavni dio glumačke igre, igra se ne samo glasom 
i gestom, vlastitim glumačkim nervom nego i cijelim 
tijelom, tijelo je ravnopravan sudionik svake dramske 
radnje, njegov položaj na pozornici u datom trenutku 
određuje sam karakter i osobinu lika kojeg glumac nosi. 
To vrijedi i za glazbu Mirze Rahmanovića, ona stvara taj 
toliko za predstavu karakterističan štimung i atmosferu 
izgubljenosti, otuđenosti i očaja kroz koji se oblikuju sve 
scene i prizori. Saša Handžić, stariji brat Vanja, i Zlatan 
Školjić, njegov mladji brat-narkoman Saša, sjajno se 
nadopunjavaju, proigravaju epizode zajedničkog života 
u kojem nikada nije bilo razumijevanja ni istinskog 
shvaćanja, unatoč neporecivoj bratskoj ljubavi, Lejla 

Selme Mehanović, Vanjine supruge, jedini je glas 
razuma u toj pustinji izgubljenih duša, smireno nosi taj 
svoj teret kroz cijelu predstavu, Tamara Miličević-Stilić, 
kao Dina, Sašina djevojka, i Andjela Ilić, ona je Kaća, 
usputna ljubavnica Vanje, osvjetljavaju glavne likove 
sa neke druge strane neupadno ali ne zatomljujući ni 
vlastita lica i živote, najzad, Benjamin Bajramović, kao 
Crni, kamatar i lik iz nekog drugog svijeta, dobri ili zao 
duh komada, lebdi nad svima njima kao znak opomene i 
prijetnje, upozorava da često nije sve onako kako izgleda, 
da svijet može poprimiti sasvim neuobičajen i prijeteći 
izgled. Njegova replika negdje pri samom kraju ove vrlo 
dobro zamišljene i dosljedno provedene kazališne igre 
kao da to zapravo nagovještava: „ ...volio bih gledati fi lm 
o Sudnjem danu - kada sve završava... grešnici u pakao 
a sveci na ljuljačke. Kraj svijeta, samo što nema kraja 
svijeta. Ima – ima kraj mog svijeta, tvog, Sašinog – to je 
to. Nema kraja svijeta – naši svjetovi, tvoj, moj, Sašin, 
oni se gase polako. Kao one svijetleće bube što padaju u 
travu...“
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Aлен  Шимић, режисер представе  „Кућа“

ХТЈЕЛИ СМО ДА ОГОЛИМО ЦИЈЕЛИ  ПРОСТОР

Разговарала: Миљана Ђурђевић

Представа „Kућа“ је настала према тексту Бењамина 
Хасића, у режији Алена Шимића и у продукцији Бо-
санског народног позоришта  из Зенице.
Режисер  представе Ален  Шимић  каже да је њему 
ово прво искуство да ради у Зеничком позоришту. 
Представа говори о два брата који у недостатку акти-
витета у свом живота покушавају  употпунити праз-
нину на другачије начине: први  кроз материјалне 
ствари,  други кроз овисност од наркотицима.
Како је дошло до тога да овај текст поставите на 
даске које живот значе?
Овај текст је требао бити постављен прво у Сарајеву. 
Ради се о дипломском тексту драматурга Бењамина 
Хасића. Међутим, дошла је   корона и ми нисмо мог-
ла да га поставимо, на крају смо на сву срећу заврши-
ли у Зеници. 
Оно што ме је привукло је начин на који је текст пи-
сан, у питању су фрагменти стварности и свакоднев-
нице тих ликова гдје их затичемо у битним сценама, 
односно на крају тих сцена, не знамо шта  је претхо-
дило тим свађама и преокретима у радњи. Исто тако 
у питању су ликови који покушавају изградити неки 
свој свијет, а некако као и сви ми већином ту профу-
лају или закажу.
Синергија међу глумцима на сцени се осјети?
Они су уходан ансамбл.  Ја сам ту само гост . То је 
театар који је познат по ансамблу који гине на сцени. 
И било је интересантно радити са њима.  Моје је било 
да се у то уклопим.
Интересантна је  ова ваша  редитељска постав-
ка малтене без сценографије и овај тепих који  све 

вријеме гледамо на сцени је, чини ми се,  метафора 
куће која се руши и поново поставља?
 Хтјели смо да оголимо цијели  тај простор и да ви-
димо ликове онакве какви  јесу у некаквим кризним 
ситуацијама.  Идеја је била да су сво вријеме сви на 
сцени, како би створили  одређени  ритам и сликов-
ност представе. Мислим да смо уз минималистичке  
елементе то и постигли.
Оваква сценографија  чини ми се ставља додатни 
терет на глумце који су цијело вријеме у фокусу гле-
даоца?
Поставка је таква и они када играју у Зеници публика 
је на позорници тик уз њих тако да им је још ближе. 
Тако да свака геста сваки  и па минимални покрет  
поглед постаје значајан. То их тјера да буду фокуси-
рани и тјера их да кроз мање ствари креирају више.
Како је дошло до сарадње вас и зеничког позоришта?
Ми смо већ раније преговарали, али нисмо успјели да 
се усагласимо са терминима. 
Овај текст се уклапа у мото овогодишњих сусрета 
„ Болест друштва“?
Да. Још на један чудан начин био је ту још један еле-
мент који смо ми смањили. Један од двојице главних 
ликова  млађи брат наркоман који  почиње халуцини-
рати, то се донекле и сада примијети, имају ти при-
зори у представи , о катастрофи и болести. Али оно 
што је болест друштва генерално је то што појединци 
желе своје празнине испунити прије свега материјал-
ним стварима. И сви они пате од болести савременог 
друштва друштвене мреже,  гдје се појединац  губи. 
На тај начин кореспондира са мотом овогодишњег 
фестивала.
Дрога, криминал, отуђеност породице све је то на-
ша стварност има ли излаза?
Представа показује да постоји излаз. Ми смо поку-
шали да укажемо да  увијек треба позитивно гледати, 
без обзира на околности  у којима се нађемо. 
Када би сте поново режирали овај текст. Да ли би 
то урадили на овај начин?
Бих, само бих ишао још екстремније. Више би ап-
страхирао ствари . Мислим да су сада превише кон-
кретне. Покушао би више атмосферу, ту тежину коју 
ликови пролазе,  још више да дочарам.

Идеја је била да су сво вријеме сви на сцени, како би створили  одређени  ри-
там и сликовност представе. Мислим да смо уз минималистичке  елементе 

то и постигли.
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PERISKOP

„KUĆA“ NA PUTU  ZVANOM BALKAN

Piše: Suvad Alagić

Čuveni francuski i svjetski književni klasik jednom je 
primijetio da jedno bijelo dugme sa četiri rupice koje služi 
za zakopčavanje kaputa, stotinu ljudi vidi, doživi i osjeti 
svak na svoj način. Takav princip percepcije i pristupu 
isčitavanja glavne metaforičke poruke koju, uz ostale, 
šalje predstava „Kuća“ koja je treće takmičarske večeri 
Internacionalnih teatarskih sureta u Brčkom nastavila 
sjajan dramski niz u odabiru selektora Sureta prof. Vlade 
Keroševića.
Već nakon nekoliko minuta igranja predstave i pominjanja 
mogućnosti od strane supruge da bračni par koji u 
predstavi tumače Saša Handžić i Selma Mehanović, 
napuste Sarajevo i Bosnu i krenu u neki grad u Njemačkoj, 
u glavi mi se počela emitovati  melodija i tekst poznate 
pjesme „Balkan“ kultnog autora Branimira Džonija 
Štulića i kultune pop- rok grupe AZRA iz Zagreba.
Predstava „Kuća“ Bosanskog narodnog pozorišta Zenica 
za koju je tekst uradio mladi ali uspješni Benjamin Hasić, 
još jedna je u nizu priča o sudbinama ljudi ili porodica, 
koje svoju sreću, ostvarenje i bitak, ne mogu pronaći tu 
gdje su rođeni, rasli i postali, nego svoju sreću i svoju 
bolju sudbu moraju pronaći negdje drugdje: u Njemačkoj, 
Australiji, Americi, na Marsu, samo ne u Bosni, samo ne 
na Balkanu. Zašto! Pa i nauka i religija, kao rijetko kad, 
u jednom se slažu, a to je teza da je porodica osnovna 
ćelija društva i kad nje nestane onda nestaje društva, 
tog društva, i dolaze neke nove vrijednosti, duboko 
penetriraju i osvajaju taj već sad napušteni prostor, brišu 
sve pred sobom, zatiru u zemlju sve do ispod korijena, 
i nameću ono nešto novo, ono svoje, njihovo samo ne 
ništa naše, ultimativno, bezuslovno, surovo  i trajno. I tu 
mogućnosti izbora nema - uzmi ili ostavi!
Predstava „Kuća“ je ustvari fi na, ljudska, topla ali i 
tragična, dobro i vješto ispisana priča o sudbinama ljudi 
i porodica koje nakon rata u Bosni, u ovakvom sistemu 
vrijednosti koje su porodile neki NOVI BALKAN, 

koji se ni kriv ni dužan našao kao „kuća na putu“ na 
razmeđu svjetskih geopolitičkih i svih drugih interesa 
koji iz njih kasnije uzročno-posljedično proističu. Glavni 
junaci drame „Kuća“ to naravno ne mogu znati jer su 
zaokupljeni sobom, ili što bi Jevreji rekli - Dabogda se o 
sebi zabavio. Likovi priče traže novac da žive kao i svi 
normalni ljudi, Vanja traži tj. sanja i nešto više, ostali 
traže egzistenciju, golo preživljavanje, traže kućište za 
prenoćište, posao koji je teže neći nego li oktriti novi 
planet, i u tom uzaludnom pokušaju neuklapanja u 
već stvoreni šablon za preživljanje na novom i divljem 
Blkanu koji je već etabliran, nervi stradaju, iz bijede i 
neimaštine dolaze sve nedaće jednog društa, što bi rekao 
Dostojevski, i naravno kreće se od bračnih, bratskih, 
prijateljskih i svih drugih mogućnih i nemogućih 
svađa i sukoba, zaborav se uz kredit od kamatara prvo 
traži u piću i bludu, a kasnije dolaze droga, paranoja, 
paroksizam kao najviši stadij pojedinačnog i kolektivnog 
nervnog rastrojstva i dešava se drama. Sam kraj „Kuće“ 
na prvo čitanje završava se sretno, brat narkoman  ide 
na odvikavanje, bivši robijaš se vraća u zatvor i on će 
kad izađe opet nastaviti po starom, a bračni par, nakon 
što je supruga mužu oprostila nevjerstvo i propast 
pokušaja zarade od kafi ća, jer je uz pomoć očevih para 
vraćen dug, i njih dvoje se spašavaju i iz Bosne i Balkana 
odlaze u Njemačku, pa nek bude što biti mora. No, pošto 
komunikologija kaže da ništa nije kao što se na prvi 
pogled čini, jer prvo čitanje je površinsko i ono samo 
odvlači pažnju od suštine dramske poruke. Činjenice 
jeste  da je ovaj bračni par napadnut ratom, i otjeran i 
protjeran sa vijekovnih ognjišta, iz svoje kuće koja je do 
pojave Novog Doba othranila i ljudima učinila nekoliko 
pokoljenja. Par odlazi  jer nije mogao da se uklopi u novu 
matricu funkcioniranja novog divljeg Balkana čiju mjeru 
života i kvaliteta sad već određuju drugi, a mi moramo 
biti što smo „u svom na svom“, podstanari, neki sretnici 
čak i stanari, uz jedan jedini uslov - mi više ne smijemo 
ni da mislimo svojom glavom, a kamoli da govorimo, ili 
...sačuvaj me Bože... da pišemo.



7BILTEN BR. [3] БИЛТЕН БР.

Miroljub Mijatovic, direktor BNP Zenica

OTVORENI SMO ZA MLADE AUTORE

Razgovarao: Suvad Alagić

Miroljub Mijatović rođen je u Zenici, gdje je završio 
osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2006. godine na 
Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru, na odsjeku 
Dramska umjetnost – gluma, u klasi profesorice Tanje 
Miletić-Oručević. Bio je član Dječije scene Bosanskog 
narodnog pozorišta Zenica, a zatim, od 1993. godine, 
i član Dramskog studija BNP-a Zenica. Godine 1994. 
postao je član Glumačkog ansambla BNP-a Zenica. 
Tokom svoje profesionalne glumačke karijere tumačio je 
više od 90 uloga u predstavama različitih žanrova, koje 
su režirali istaknuti domaći i strani reditelji.

Gosp. Mijatoviću, koliko se predstava „Kuća“ uklapa u 
ovogodišnji moto Susreta u Brčkom „Bolest društva“?

Mislim da naša predstava Kuća i dramski predložak 
kolege Benjamina Hasića u svakom slučaju odgovara 
nazivu ovogodišnjeg festivala.

„Bolest društva“ je dosta široko postavljen pojam za 
tumačenje, pa Vas najljubaznije molim da budete malo 
konretniji i detaljniji u Vašm odgvoru!?

Pa ja mislim da upravo izbor ovog dramskog teksta za 
repertoar Bosanskog narodnog pozorišta Zenica daje 
nekakvu širu sliku o ukupnoj repertoarskoj politici koju 
naša kuća vodi. Zapravo, u pitanju je savremena drama, 
egzistencijalistička drama koja govori o problemima 
mladih ljudi i govori o problemima ljudi koji žive u 
Bosni Hercegovini. Nekako su ljudi ovdje osuđeni na 
nebudućnost, neimanje lijepe budućnosti ovdje i tu.

U drami sve počinje od priče, od teksta, slažete li se!?

Da. Bosansko narodno pozorište Zenica je 
organizator jednog festivala koji se zove „Festival 
bosanskohercegovačke drame“ već godinama. Ove 
godine je već održan 21. taj naš festival. Bosansko 
narodno pozorište Zenica daje priliku mladim dramskim 
piscima, mladim dramaturzima i to je jedna od značajnih 
stvari pri stvaranju predstave, pogotovu praizvedbi 
kakva je predstava „Kuća“. Trudimo se da reditelji 
maksimalno zadrže ono što je sam dramski tekst ili tekst 
predstave. I po tome jesmo specifi čni kao što je to ovdje u 
Brčkom pokazala i večerašnja predstava. Dakle, tražimo 
savremene tekstove, tražimo domaće dramske tekstove, 
tražimo mlade dramske pisce i dajemo im priliku na 
sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

Predstava „Kuća“ osim priče o izgubljenim ljudima 
i sudbinama u izgubljenom društvu sve vrijeme zrači i 
jednom tužnom, ali slatkom i privlačnom toplinom!?

Slažem se s vama. To jeste priča o ljudima koji žive 
zajedno, koji su cjelina i koji se vole, ali svi oni imaju 
svoje karaktere i svoje sudbine koje nam je pisac dao kroz 
dramski predložak. Ja nekako mislim da je Benjamin 
Hasić pričao jednu globalnu priču, ali kroz ono što su 
nas nekada učili u školi kroz porodicu kao osnovnu ćeliju 
društva. I nekako sve ono što se izvana dešava porodici 
koju smo imali prilike da gledamo na sceni, refl ektuje 
se na njih i narušava njihove odnose. Dakle, sve ono 
globalno što se dešava oko njih jako se refl ektuje na njih 
i jako ih urušava.
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Saša Handžić, glumac

NEĆU DA IDEM ODAVDE, HOĆU DA OSTANEM 
OVDJE U „KUĆI“

Piše: Kristian Bilić

Jesu li svi životi kao ova kuća?

To je pitanje za cijelo bh. društvo a možda i šire...

Predstava je oskudne scenografi je i svi su glumci govoto 
svo vrijeme na sceni, zašto?

Htjeli smo da što više ogolimo scenu i da imamo prazan 
prostor sa samo ovim tepihom koji simbolizira kuću i 
pisac je aktivno učestvovao u procesu stvaranja predstave 
i govorio je da je pisao o prazninama u ljudima i onda 
smo htjeli da postavku prestave postavimo da se bavimo 
prazninama i da vidimo šta znači distanca između 
likova, kada se oni spajaju, zbog čega. Recimo, prvi dio 
sam ja u centru gdje želim da stvorim nešto i kada me 

izbace s centra ja potpuno nisam tu tako da smo se bavili 
govornom radnjom, bavili smo se fi zičkom distancom.

Mlada ekipa je radila na ovoj predstavi, riječ je o 
praizvedbi Benjamina Hasića, Alen Šimić je također 
mlad reditelj, a predstava je namijenjena mladima. Zbog 
čega?

Mladi bi ovu predstavu itekako trebali gledati, upravo 
zbog ovoga što sam ranaije govorio da manje-više, svi se 
možemo pronaći u ovoj priči i da svi poznajemo ovakve 
porodice. BNP Zenica inače uvijek daje šansu i mladim 
rediteljima i zbog našeg Festivala bh drame želimo da 
imamo nove tekstove i da neki način animiramo i pisce 
da pišu i da te tekstove probamo da postavljamo na scenu.

Scena je vrlo jednostavno urađena ali obiluje simbolikom, 
kako je Vama kao glumcu bilo odgovoriti na ono što se 
kod ove scene zahijevalo, scenski pokret, mimika i sl?

Uvijek je izazovnije da se radi na ovaj način, izazovnije 
je da pokušamo neku novu formu i ne igramo klasično, 
mada sam naravno i za klasično igranje i realizam, ali 
ovdje smo pokušali na drugačiji način, kroz pokret, 
simboliku, mimiku da ispručamo priču a koja ponovo 
mora da bude na glumcu i da bude ispunjena jer ako nije 
iznutra ispunjena onda smo džaba radili.

Vizuru kuće ne čine zidovi, kuća je razlog postojanja. Živjeti na marginama 
marginalnog bh. društva koje često donosi beznačaj, a haos stvara otuđenost, 
stalna je borba za spas duše. Treća takmičarska predstava je domaćoj publici 
prikazala predstavu koja se fokusira na osjećaj praznine i ništavila u nama a koje 
opet razara međuljudske odnose. Gledali smo priču o dva brata, o razrušenim 
životima, iako sam naslov upućuje, zapravo, na dom, na toplinu a ovdje imamo jednu 
potpuno drugu vizuru. Kuću možemo smatrati osnovnom ljudskom zajednicom i 
kao osnovnom ćelijom društva. Mi smo svjedoci da u ovim društvima u tranziciji, 
nažalost, većina tih ćelija je razrušena, tako da smo imali priliku da vidimo jednu 
takvu vrstu devastirane kuće, dvojice braće koji su ostali bez roditelja, bez djeda, 
koji im je bio oslonac u životu i njih dvojica pokušavaju svaki na svoj način da se 
izbore sa svim problemima. Jedan od njih je otišao u drogu a jedan zbog pretjerane 
ambicije zaglavio u dugovima, tako da nisu sretni u svojoj koži.
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„Neću da idem odavde, hoću da ostanem ovdje“ je 
replika koja se nekako sa knedlom u grlu nekoliko puta 
izgovorila.

Svi mi pokušavamo i dajemo sve od sebe da nešto 
napravimo ovdje u ovom razrušenom društvu, 
podijeljenom ali sve više vidim da ljudi odustaju od tog 
života i da odustaju da budu tu. Evo ni ova predstava ne 
daje svijetli primjer ali mi kroz svoj rad pokazujemo da 
se i ovdje može uspjeti.

Konopac, rekvizit koji je bio dugo na sceni i dosta 
se koristio u dijalogu, kako ste došli na ideju i šta on 
poručuje?

Ovdje ima dosta simbolike, u tepihu, u konopcu jer smo 
htjeli da što manje rekvizita bude na pozornici. Konopac 
znači sve. Na kraju je bio i telefonska veza i konopac kojim 
se neko davi. Dakle htjeli šamo što manje predsmeta a što 
više značenja i trudili smo se da igrom ti rekviziti dobiju 
značenja.

Kako je bilo raditi ovu predstavu u kojoj se lako doživljava 
katarza i kakav je feedback publike?

Uvijek nam je značajna reakcija publike, pogotovo 
večeras je sala bila puna i bilo je prekrasno, i uglavnom 
kad u Brčkom igramo uvijek bude puna dvorana i nama 
gumcima je jako bitno da imamo taj feedback, povratnu 
informacju kako publika prima predstavu i ovdje sam od 
starta osjetio da publika prati i diše s nama i to nam daje 
vjetar u leđa. Što se tiče same igre gledam da što više 
proživljavam ono što igram i mislim da je to ispravan put.

Ima li Saše u Vanji i Vanje u Saši?

Sigurno, uvijek kada radimo predstavu i dobijemo likove 
i koliko god oni nisu bliski nama mi moramo pronaći u 
sebi nešto zajedničko s tim likom da bi taj lik ustvari bio 
istinit i svi mi imamo demone u sebi i nekad ih uspijemo 
ugušiti a nekada nas pobijede.

U Brčkom niste prvi put, kako se osjećate biti ponovo u 
našem gradu?

Već dugi niz godina učestvujem u ovom festivalu i uvijek 
mi je drago zbog ove publike i mislim da ovaj grad 
zaslužuje da konačno ima teatar nakon svih ovih godina 
i da brčaci odlaze u pozorište i kad nisu festivalski dani.
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Zlatan Školjić, glumac

OVO JE NAŠA PRIČA

Piše: Emina Osmić-Hajdarević

Zlatan Školjić u «Kući» igra Sašu, ovisnika, mladića bez 
motivacije i moći da se otrgne beznađu. Ulogu je posvetio 
svome preminulom prijatelju. 

Prethodne godine gledali smo Vas kao Aldina Pegaza 
(Sedam strahova), kriminalca koji vrši teror u svojoj 
zajednici. Da li su Pegazi uzork onoga što Vi sada u ulozi 
Saše doživljavate ili je to ipak nešto na individulanoj 
razini kao pogled na svijet?

Pegazi su ti koji omoguće ljudima da sebi sami potpišu 
neki kraj. Kad su ljudi teško  očajni potežu za kockom, 
narkomanijom, tražeći izlaz u stvarima koje nisu dobre. 
Oni na tome vrlo dobro zarađuju, pogotovu u zemljama 
regije, ne samo u našoj zemlji. 

Mlad ste tim; pisac, reditelj i glumačka postava. Kakav 
je međusobni odnos u radu u usporedbi sa starijim 
kolegama i rediteljima?

Ima ogromne razlike, kada govorim iz svog iskustva; ima 
razlike u tome što kada dođu neki stariji ljudi sa ogromnim 
iskustvom, mlad glumac onda doživi jednu vrstu blokade 
jer ipak imate poštovanje prema nečijem dugogodišnjem 
radu. A kada dođe osoba vaših godina, onda sve izlazi 
samo, tu izađe na vidjelo taj naš zajednički generacijski 

stav o svijetu u kojem živimo i o problemima kojima se 
bavimo u predstavama. Ovo je naša priča koju ljudi koji 
su stariji od nas možda razumiju, možda ne razumiju, ali 
je sigurno ne vide istim očima kao mi.

Radi li se dovoljno predstava koje govore o Vašoj 
generaciji?

Mogu reći za kuću čiji sam član da se u zadnje vrijeme 
trudimo da dajemo mogućnost mladim piscima. Naravno, 
uvijek dajemo mogućnost bh. autorima bez obzira na 
godine, ali u zadnje vrijeme se trudimo da su to mladi 
ljudi, jer mnogo dramaturga izlazi svake godine i treba 
im svima dati šansu - oni svašta imaju da kažu, svašta 
su preživjeli, to je naša generacija. Sad su neki drugi 
problemi. Naravno, postoje neki klasici, tekstovi koju 
su svevremeni, koji se uvijek mogu raditi, ali sigurno da 
je potrebno novih tekstova, da je našoj publici potrebno 
«svježih tema» bez obzira da li su one teške ili za ne.

Neke od tema u ovoj predstavi su transgeneracijska 
trauma, toksična očekivanja, naročito od muškaraca, 
koji istovremeno čine od žena koje vole sapatnike i 
žrtve njihovog ponašanja. Žene su, s druge strane, glas 
razuma. 

To inače tako i biva u ovom muškom društvu u kojem 
živimo. Mi smo ovdje navikli da su muškarci glava kuće 
i onda taj muškarac, ako krene niz brdo, vuče cijelu 
porodicu pa tako i suprugu, ženu, djevojku. U zadnje 
vrijeme se budi ženski glas, možda se nešto promijeni na 
bolje. Ali u našoj državi malo ćemo morati sačekati.

Glumite ovisnika i ne mogu da se ne sjetim 
«Trainspottinga», to mi je referentna tačka kada 
govorimo o prikazivanju, o glumljenju ovisnosti, u tom 
slučaju u fi lmu. Ima li odgovornosti; straha da to ne 
pređe «preglumljivanje»?

Jako je nezgodno igrati i to glumci većinom izbjegavaju. 
Konkretno u mom slučaju, ovu ulogu sam posvetio mom 
prijatelju koji je preminuo od narkotika. To je čovjek koji 
je mene, zahvaljujući savjetima, sačuvao od takvih izleta. 
Ulogu sam posvetio njemu; nisam ga htio imitirati, ali se 
sjećam njegovih pokreta, kriza, njegovor govora. 

Za koga i za šta vrijedi živjeti?

Vrijedi živjeti radi sebe, jedan je život. I raditi ono što 
misliš da voliš, što osjećaš da voliš i ne moraš nužno biti 
u tome dobar, ali bitno je da si sretan kad radiš to što 
voliš.
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Benjamin Bajramović, glumac

SEBIČNOST JE SVE VIDLJIVIJA MEĐU NAMA

Piše: Gorana Antić

Benjamin Bajramović rođen je 9. siječnja 1989. godine 
u Zenici. Diplomirao je glumu na Akademiji scenskih 
umjetnosti u Sarajevu 2011. godine. U predstavi „Kuća“, 
Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, utjelovio je ulogu 
Crnog.

Kako je bilo glumiti dilera i kako su tekle pripreme za 
ovo ulogu?

Sama priprema za ulogu Crnog je bila teška, jer kako da 
kažem, nemam doticaja s narkomanskom scenom i sve to 
mi je bilo strano i nepoznato, ali sam uz pomoć reditelja i 
dodatnih raspitivanja u određenim segmentima uspio da 
bar koliko toliko obuhvatim, ako ne iskustveno, onda bar 
misleno što to znači biti diler. Smatram da sam publici 
dobro dočarao lik Crnog. Pripreme u trajale oko dva 
mjeseca, ne samo moje nego kompletne ekipe koja glumi 
u ovoj predstavi.

Crni je u predstavi pokazao agresivnost, ali i nedostatak 
ljubavi zbog koje je postao takav?

Da, od čovjeka koji je poluagresivan, na kraju prikazuje 
čovjeka koji je proživio određene traume u životu, a 

posebno od strane majke koja ga nije dovoljno primjećivala 
i od koje nije dobijao dovoljno ljubavi i pažnje. Zbog loših 
djela, dio života je proveo u zatvoru, a po izlasku majka 
mu se razboljela i u kratkom razdoblju je preminula, a on 
sebe okrivljuje za njenu bolest i smrt, te je to sve na njega 
uticalo da je postao agresivan.

Na sceni je postavljen tepih, kojeg Crni često pomjera, 
gužva pa ga ponovno namješta. Što tepih predstavlja u 
ovoj predstavi?

Tepih je scenografski element, on funkcionira na dvije 
razine, prva razina je da on označava prostor u kući, u 
dnevnom boravku se uglavnom nalazi tepih, a druga 
razina je da on metaforički predstavlja unutrašnje stanje 
likova. Način na koji mi manipulišemo tepihom jeste 
odraz unutrašnjeg zbivanja svakog od nas.

Sve manje je ljudi koji se međusobno cijene i uglavnom svi 
misle samo na sebe, baš kako i u večerašnjoj predstavi. 
Slogan ovogodišnjih Internacionalnih teatarskih susreta 
jeste „Bolest društva“. Kako vi kao umjetnik gledate na 
to?

Da, slogan „Bolest društva“ upravo odgovara ovoj 
predstavi. Smatram da je dolaskom interneta i sve 
popularnijih društvenih mreža ta sebičnost kod ljudi 
više izražena nego prethodnih godina, kada nije bilo 
društvenih mreža. Da li je to baš tako ne znam, možda 
je i prije bilo, ali nismo imali priliku to da vidimo. Nije 
bilo toliko izraženo kao sada kada ljudi sve moguće 
objavljuju na društvenim mrežama, pa mislimo da je 
sada to u porastu.

Ovo djelo, odnosno diplomski tekst Benjamina Hasića 
napisano je prije nekih 6 godina. Kako publika reaguje 
na samu predstavu?

Mogu slobodno reći da, iznenađujuće, dobro ju prihvaćaju 
s obzirom na to da je tema dosta depresivna, generalno i 
cijela predstava je dosta depresivna. Do sada smo zaista 
imali dosta dobre reakcije i od kolega koji su gledali 
predstavu, mislim na druge glumce, reditelje, pisce i 
mnoge druge kazališne ljude, a i obična publika, mada 
ju ja ne volim tako nazivati, nego su za mene to ljudi koji 
nisu kazališni profesionalci. Tako da smo zaista sa svih 
strana dobili dosta dobre reakcije na izvedbu predstave 
„Kuća“.
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Селма Механовић, глумица

ХЕРОЈ МЕЂУ АНТИХЕРОЈИМА

Разговарала: Драгана Лукић

Глумица Селма Механовић у представи „Кућа“ игра 
лик Лејле,  спруге главног протагонисте. Лејла је све-
обухватна жена, она је мајка, пословна и успјешна 
жена која држи породицу на окупу. Мужа прељуб-
ника и пропалог бизнисмена извлачи из дугова и 
понора у који  јe пао. Нарушене породичне односе 
покушава да излијечи и на послијетуку дјелимично 
успијева. Све ово за резултат има да, освијештени 
супруг, на крају представе спасава брата из свијета 
порока и дроге.

Ко је Лејла? Да ли је она стереотип данашње жене?

Ја не мислим да је ишта стереотипно код ње, ако ћемо 
жене рангирати да су послушнице које држе сва че-
тири угла куће, онда се Лејла ту апсолутно не уклапа. 
Она одлази, доноси своје одлуке, она се успротиви 
том хаосу који ради њен супруг и у који води њену 
породицу.

Зашто се Лејла враћа Вањи након његових пропалих 
послова, дугова и преваре?

Прво, мислим да је љубав, а друго, људски покушај 
да се ствар поправи. Да је само отишла, нисам сигур-
на да је онда тај брак вриједан борбе уопште, а кад се 
покушаваш вратити и поправити ствари, то је љубав. 
Чак и покварену играчку ако поправиш умјесто да је 
бациш, то сигурно нешто значи.

Кроз цијелу представу се приказују нарушени поро-
дични односи. Између браће, супружника, младог 
пара... Колико је тешко изнијети једну такву причу 
пред публиком?

Ја вјерујем у моћ позоришта као нечега што освије-
сти и зато ми је у тој мјери чаробна и колико год би-
ла тешка представа. Она прикаже ствар каква јесте у 
најсировијем облику, а ја нисам љубитељ форми са 
јефтиним форама.

Која је поука ове приче? Да ли је то упозорење за 
друштво да се сличне ствари дешавају у окружењу 
сваког појединца и да се треба дјеловати на вријеме?

Мислим да сваки човјек на овој планети сам бије 
своју битку, па и ону најмању. Не знам може ли се 
представа узети као неки репер у поређењу са ствар-
ним животним проблемима.

Шта се дешава на крају?

На концу старији брат спаси млађег, али то смо оста-
вили као неки трачак наде публици да промисли, да 
ипак, та љубав спасава. Можда се неће остварити из-
међу жене и мушкарца, али се остварила између два 
брата.

Било је много тог „спасавања“ кроз представу. Лејла 
је спасила супруга, он брата, међутим, некако се 
ствара утисак да се представа заправо није заврши-
ла.

Ми смо оставили „отворене крајеве“ да публика сама 
донесе суд. Они су у изворном тексту били написани, 
ми се у том тексту разведемо али то је било превише 
драматично. Овако, ако оставимо слободној интер-
претацији, мислим да је боље, лакша је представа.

Колико је било захтјевно изнијети овакву улогу с об-
зиром на тежину цијеле приче?

Кад бих ставила знак једнакости, изједначила бих је 
са равнодушношћу. То је нешто што сам ја покушава-
ла да освојим, а мислим да је и она, да се доведе на тај 
ниво да је равнодушна, прво према супргу, па онда 
према губитку породице као форме. Није ми то био 
претежак задатак. Истраживала сам људске емоције, 
користила своје које сам имала у животним ситуа-
цијама и онда стварала лик.
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Anđela Ilić, glumica

LJUBAV NA PRVOM MJESTU

Piše: Edin Osmanbašić

Anđela Ilić, glumica Bosanskog narodnog pozorišta 
Zenica, diplomirala je na Fakultetu humanističkih nauka 
u Mostaru, na Odsjeku dramska umjetnost - gluma, u 
klasi profesorice Tanje Miletić-Oručević, 2007. godine, 
predstavom “Ludilo udvoje” E. Ionesca, gdje je tumačila 
ulogu One. Glumom se počela baviti 1993, kada je upisala 
Dramski studio BNP-a Zenica. Godine 1994. postala je 
članica Glumačkog ansambla BNP-a Zenica. Od tada do 
danas tumačila je više od 70 uloga u predstavama svih 
žanrova.

Tekst je napisan prije par godina, što ukazuje na to da 
je tematika jako aktuelna. Koliko je po Vama ova drama 
objektivni pokazatelj naše ‘kuće’, odnosno društva u 
kojem živimo?
Sto posto. Da sad ne kudim naše društvo, jer sam dijete 
20. vijeka, i vrlo rado bi se vratila u te neke postavke. 
Sama naša scenografi ja ukazuje na to da kuće nisu samo 
ti neki zidovi, nego je i ta neka interakcija među ljudima 
bitna. Mislim da nam u posljednje vrijeme, ne da fali, 
nego uopšte nema interakcije među ljudima. Većinom su 
to neki monolozi, jer niko nikoga ne sluša. U predstavi se 
po meni govori više o praznini, o toj praznini koju svaki 
lik nosi sa sobom i pokušava da je ispuni na različite 
načine.

Kada smo kod porodične interakcije i svih tih uloga 
unutar nje. Koja je uloga Kaće u cijeloj ovoj priči i šta 
ona zapravo donosi?
Kaća je stari prijatelj Vanjin, tj. prijatelj iz djetinjstva, 
znaju se od malih nogu. Njihovi roditelji su se znali, pa su 
se posvađali, a oni su ostali u kontaktu, i tu je želja da mu 
pomogne. Svoju prazninu, koju ona nosi u sebi, željela je 
makar na trenutak da tom nekom strašću ispuni.

Šta poručiti ljudima kada se nađu u tako bezizlaznim 
situacijama? Koju bi poruku poslali ljudima koji se nađu 
u pozicijama kao što su se našli npr. Saša ili Vanja, 
ljudima koji osjećaju tu tjeskobu života?
Mislim da je jako bitno da se čovjek okrene sam sebi, 
odnosno da sebe počne preispitivati, a mislim da ni to 

više ne radimo. Čovjek kada sebe počne preispitivati, 
kada skonta gdje je zapravo problem, unutar čega, to je 
zapravo prva tačka odakle može početi da traži pomoć 
prijatelja, stručnjaka, ali se mora osvijestiti.

Spominjali smo odnose unutar porodice, neko novo 
vrijeme i neke nove trendove koji se pojavljuju generalno 
u svijetu, u društvu. Postoji li nada da će se neke 
vrijednosti vratiti u trend ili će doći do nekih još novijih 
društveno destruktivnih trendova koji će se nametnuti?
Ja još uvijek vjerujem u ljubav i u čovjeka, sa velikim 
slovom „č“. Mislim da kao društvo zapravo idemo u neku 
dubinu, tj. konačnu dubinu, iz koje ćemo naravno onda 
morati ići prema gore, tz. nećemo moći ići dublje, bar se 
nadam i imam vjere da će se to što prije desiti.

Bavite se glumom od 1993. godine, što je zapravo nepunih 
30 godina. Šta Vam je dalo najveću ustrajnost u poslu? Je 
li to samo ljubav, ili  tu ima još nešto?
Ljubav, naravno na prvom mjestu, ali i ljudi koji su bili u 
tom trenutku u teatru, koje sam zatekla. Ta njihova ljubav 
prema teatru, prema čovjeku, ljubav prema mladim 
bićima, ljubav koju su oni međusobno imali. To je nešto 
što me je održalo i održava.

Pročitao sam da volite teatar, odnosno da volite glumu. 
Zašto je ta pozornica Vama toliko draga? Kada ste se 
počinjali baviti glumom, ko Vam je bio prvi uzor?
Ja sam sasvim slučajno bila tu, a obično se to tako i 
dešava. Moj prvi susret sa glumcem Elvedinom Avdićem, 
koji nažalost nije više među živima, ta njegova ljubav, ta 
njegova energija me je inspirisala.

Teatar je vrlo često preslika društva, odnosno skoro 
uvijek, a pretežno su to neke društvene anomalije 
odnosno problemi društva koji se prikazuju. Koliko po 
Vašem mišljenju teatar može pomoći ljudima, odnosno 
da li uopšte može pomoći ljudima?
Mislim da teatar ukazuje na te društvene probleme, i da 
može osvijestiti ljude, ali nisam sigurna da li ih može 
promijeniti, no možda ih može pokrenuti, kao neka 
pokretačka sila.

Cijela ova priča je nekako predočavanje nekih aktuelnih 
problema, tj. taj bijeg u tuđinu, odnosno potražnja za 
boljim uslovima života. Da ste Vi politički aktivni, da li 
biste imali neku parolu, šta biste pokušali promijeniti i 
kako biste pristupili tome?
Ja, na svoju veliku žalost, moram reći da, trenutno, nemam 
neku vjeru u ovu zemlju, u ovo podneblje. Totalno sam 
upala u tu neku ravnu liniju. Sve sam se nadala da ima to 
neko svjetlo na kraju tunela, a sada ga zaista ne vidim. Ja 
se nadam da je to neko moje trenutno stanje iz kojeg ću 
se izvući. U nadi je spas.
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Tamara Miličević - Stilić, glumica

ULOGA PORODICE JE KLJUČNA
U RJEŠAVANJU PROBLEMA DANAŠNJICE

Piše: Suada Malkanović

Tamara Miličević – Stilić u predstavi “Kuća” Bosanskog 
narodnog pozorišta Zenica tumači ulogu Dine, Sašine 
djevojke, sa kojim prolazi kroz pakao droge. 

Kako ste doživjeli svoju ulogu u ovoj predstavi?

Prvi put kad sam pročitala tekst odamah sam počela 
razmišljati kako da to sve iznesem na scenu, jer ja lično 
nemam to iskustvo. U startu sam sebi dala zadatak da što 
bolje istražim to stanje, posljedice i razloge, I nekako sam 
se trudila da što vjerodostojnije to prikažem na sceni. 
Iako smo mi izašli iz nekog okvira klasičnog realizma, 
trudili smo se da ostanemo u nekim zadatostima, da ne 
bude persifl aža a ni ravno. Ne mogu reći da je proces bio 
jednostavan, bio je poprilično težak i emotivan. Ali bez 
obzira na to što je proces bio težak bilo nam je jako bitno 
da ovo radimo i dali smo sve od sebe da prikažemo ono 
što nam je bio cilj.

U ovoj predstavi objedinili ste brojne probleme 
današnjice...

Ovaj tekst je između ostalog prikaz trenutnog stanja 
ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu. Došlo 
je takvo vrijeme da porodice vrlo rijetko, ako ne skoro 
nikako ne mogu da prožive svoj život bez makar jedne od 
ovih vrsta problema, što je zaista tragično. Iako možda 
ne znamo prave uzroke toga, ipak  mislim da je na nama 
da se potrudimo poraviti neke stvari u budućnosti. Jedan 
od ciljeva ove predstave je da bar jedna osoba iz publike 
nauči nešto iz ovoga, da se bar jedna mlada osoba kad 
danas-sutra oformi svoju porodicu pobrine da ne dođe do 
ovih stvari. Mislim da imamo ogroman problem u manjku 
komunikacije, veze se raskidaju upravo zbog nedostatka 
komunikacije, nesposobnosti da se izraze emocije i da 
se dođe do nekog zajedničkog kompromisa koji bi doveo 
do boljeg sutra. Kada je u pitanju problem mladih ljudi 
sa drogom treba skrenuti pažnju kako mladim ljudima 
tako i roditeljima. Roditeljima da rade sa svojom djecom 

na tome dok još mogu a djeci da se ne upuštaju u takve 
stvari.

Sve vrijeme pokušavate svog partnera izvući iz pakla 
droge, ali bezuspješno...

Osnovna razlika između mog lika i lika Saše je što u 
ovom slučaju ja imam roditeljsku fi guru. Svjesna sam da 
imam nešto za šta se mogu uhvatiti, imam nekog kome se 
mogu obratiti i to je jako, jako bitno. S druge strane Saša 
nema nikog i prosto negdje u njegovoj glavi je da on nema 
više šta izgubiti, svejedno mu je da li će danas preživjeti 
ili ne. Moj lik vidi bar neku svijetlu tačku u svemu tome, 
daje sve od sebe da povuče i njega sa sobom, međiutim 
on to ne želi. Ono što je bitno kod lika Dine je to što 
ona ima tu karakternu crtu da izdrži do kraja, da kaže 
sebi “Znam da je teško ali ja ću to izgurati pa kako god”, 
makar to značilo i da ostavi njega. Volja je najbitnija, da 
se napravi nešto od sebe. 

Šta je dovelo do problema sa materijalizmom u modernom 
svijetu?

Kroz život ja se vodim emocijom i generalno pratim 
ljude oko sebe, pogotovo naše generacije koje su postale 
toliko plitke i površne. Da li je kriv razvoj tehnologije, 
mediji, društvene mreže ali prosto primjećujem da su 
ljudi prazni, površni, sve se zasniva na nekoj vanštini i 
na tome kako se ko predstavalja.  Uticaj medija je postao 
takav da smo počeli više vrednovati neku vanštinu, neke 
apsurdne i površne stvari a ne ono što je suština života 
tj. odnose između ljudi, sreća, ljepota, podrška. Toga je 
nažalost sve manje i manje.

Da li i u kojoj mjeri mlađe generacije gledaju drugačije 
na svijet od starijih?

U nekim aspektima bolje a u nekim gore. Mi imamo tu 
mogućnost za razvoj, da gledamo unaprijed. Npr. mi 
možemo sada otići na kraj svijeta, ljudi prije nisu mogli 
do drugog grada otići. Mislim da generalno mladi ljudi 
imaju više u sebi vjere da mogu postići nešto veliko. 

Utisak je da se današnji mladi ljudi teže suočavaju s 
problemima. Kako promijeniti svijest?

Krucijalno u svemu je da se djeca odgajaju od malih 
nogu. Ako od malena djeca nisu naučena da se nose 
sa svojim emocijama, da rješavaju stvari racionalno, 
smireno i pametno kroz život, onda neće nikada znati. To 
mnogo zavisi od odgoja jer djeca kasnije ne znaju šta bi 
sa sobom, biraju neke pogrešne stvari. 
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Kazališno dokumentarne izložbe

REDATELJSKI  KLASICI  ZA BUDUĆE 
GENERACIJE

Pišu: Srdjan Vukadinović i Jakov Amidžić

Vrijednosti redateljskih iščitavanja je bila predmetom 
kazališno dokumentarnih izložbi na Internacionalnim 
teatarskim susretima Brčko distrikta 2022. godine. 
Misiju redateljske profesije su na južnoslovenskom 
prostoru širili velikani ovog zanata kao što su Kosta Spaić 
i Hugo Klajn. Uključujući se u evropske i svetske tokove 
kazališne režije i Spaić i Klajn su prihvatali nove tokove, 
ali i uključivali svoje estetske i umjetničke specifi čnosti. 

Kreativne opservacije Koste Spaića

Hrvatski redatelj Kosta Spaić (Zagreb, 21. siječnja / 
januara 1923 – Zagreb, 23. travnja / aprila 1994)  jedan 
je od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih dramskih 
stvaralaca južnoslovenskog areala.
Diplomirao je na Filozofskom fakultetu i Muzičkoj 
akademiji, smjer violina, u Zagrebu.    
Kazalištem se počeo baviti u dramskoj družini Francuskog 
instituta, a kasnije u Družini mladih. Od 1943. godine 
bio je violinist na Radio Zagrebu, a 1948. postao asistent 
režije u Dramskom studiju Hrvatskog narodnog kazališta 
u Zagrebu. 
Prve samostalne režije ostvario je početkom 50-ih 
godina XX stoljeća u zagrebačkom HNK-u (Fedferico 
García Lorca: «Dom Bernarde Albe», Guzepe Verdi: 
«Traviata»). 
U hrvatskom nacionalnom teatru režirao je neke od 
svojih antologijskih dramskih i opernih predstava (N. 
A. Rimski-Korsakov „Sadko“; G. Verdi „Falstaff “; 
S. S. Prokofjev „Vjenčanje u samostanu“, „Rat i mir“ 
i „Zaljubljen u tri naranče“; W. Shakespeare, „Mjera 

za mjeru“; D. D. Šostakovič „Katarina Izmailova“; R. 
Marinković „Kiklop“; I. Zajc „Nikola Šubić Zrinjski“; I. 
Brešan „Potopljena zvona“, i dr.). 
U Dramsko kazalište «Gavella» prešao je 1954. godine 
gdje se istaknuo nizom inovativnih režija, mahom iz 
suvremenog repertoara (J. Kaštelan: «Pijesak i pjena»; 
E. Ionesco: «Stolice»; J. Anouilh: «Antigona»; F. García 
Lorca: «Krvava svadba» i «Ljubav don Perlimplina»; J. 
Giraudoux: «Apolon iz Bellaca»). 
Surađivao je i sa drugim hrvatskim kazalištima (Satiričko 
kazalište Kerempuh, Teatar &TD, Histrioni, HNK Split, 
HNK Osijek, HNK Rijeka, Kazalište Marina Držića). 
Impozantna je i njegova karijera ostvarena u  kazalištima 
u inozemstvu (Velika Britanija, Finska, SAD, Njemačka, 
Švicarska, Italija, Austrija).
Neke od najuspješnijih predstava režirao je u sklopu 
Dubrovačkih ljetnih igara (W. Shakespeare: «Oluja»; 
M. Držić: «Skup» i «Dundo Maroje»; I. Vojnović: 
«Dubrovačka trilogija»). 
Bio je direktor Dubrovačkih ljetnih igara, intendant 
zagrebačkoga HNK i umjetnički voditelj Dramskoga 
kazališta «Gavella». Posebno mjesto u njegovoj karijeri 
zauzima pedagoški rad na Akademiji dramskih umjetnosti 
u Zagrebu, prvo kao asistent, a potom i profesor. Dekan 
zagrebačke Akademije je bio od 1962-70. 
Za redateljski opus Koste Spaića karakteristično je 
oslanjanje na dramsku riječ, istraživanje suodnosa 
predloška i različitih scenskih prostora te njegovanje 
scenskoga govora
Proces rada Koste Spaića u svakoj predstavi ponaosob, bio 
je intrigantan i različit u svojim strukturama od svakog 
predhodnog. Zadaci koje je postavljao pred glumce u 
početku su izgledali kao nesavladivi. Međutim, tokom 
procesa rada njegovi likovi plaše i privlače. Protagoniste 
je privlačila žilavost prema životu i njihova otpornost 
na svakodnevne turobnosti. Strast prema kazalištu je za 
Kostu Spaića predstavljala i strast prema životu.

Redateljska analitika i  Hugo Klajn

Reditelj, kritičar, profesor i teatrolog Hugo Klajn 
(Vukovar, 30. septembar 1894 — Beograd, 2. decembar 
1981) ostavio je dubok trag u različitim segmentima 
kazališnog djelovanja na južnoslovenskom prostoru.
Osnovnu i srednju školu završio je u Vukovaru. Učenik 
Sigmunda Frojda doktorirao je medicinu 1919. god. na 
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Medicinskom fakultetu u Beču. Između dva svjetska rata 
radi kao ljekar u Beogradu, te prevodi i piše tekstove iz 
oblasti psihoanalize. Uz Nikolu Šugara, smatra se ocem 
psihoanalize u Jugoslaviji. 
Od 1945. god. postaje stalni reditelj u Narodnom pozorištu 
u Beogradu. Režirao je još i u narodnim pozorištima u 
Sarajevu, Nišu, Skoplju, Mostaru, Banjaluci i Splitu. 
Potpisuje režije za  niz značajnih pozorišnih predstava 
(„Hamlet“ Šekspira, „Šuma“ Ostrovskog, „Gospoda 
Glembajevi“ Krleže, „Pobuna na Kejnu“ Vouka, „Živi 
leš“ Tolstoja“) i televizijskih drama (kao što je „Dnevnik 
Ane Frank“ 1959. god).
Širok je dijapazon pozorišnih angažmana po kojima 
je Hugo Klajn prepoznat u širim internacionalnim 
okvirima. Bio je pozorišni kritičar, prevodilac i 
poznavalac Šekspirovih djela, pisac eseja i knjiga iz 
oblasti pozorišta. Kada je u pitanju teatarska umjetnost 
posebno su značajna njegova djela: „Osnovni problemi 
režije“, „Šekspir i čoveštvo“ (1964), „Pojave i problemi 
savremenog pozorišta“  (1969), kojima udara osnove 
modernom i naučno-analitičkom teatru.
Pedagoškim radom na Akademiji za pozorište, fi lm, 
radio i televiziju u Beogradu (danas Fakultet dramskih 
umetnosti) se bavio od 1949.godine, kao profesor 
pozorišne režije. Od 1949. god do 1952. god je predavao 
i psihologiju.

Svojom decenijskom praksom reditelja-analitičara koju je 
prenio na svoje učenike i pretočio u svoje delo „Osnovni 
problemi režije“, Dr Hugo Klajn je utro put mnogim 
generacijama koje i danas pokušavaju da ga prate. Tako 
da i danas kada se govori o sistemu glume i režije po 
kome se rukovode umjetničke škole u svijetu, govori se 
o „Sistemu glume“ Stanislavskog i „Osnovni problemi 
režije“ dr. Huga Klajna, koji zajedno čine osnovicu za 
obrazovanje novih generacija umjetnika poznatom kao 
„Sistem Klajn-Stanislavski“.

Dva velika redateljska imena Kosta Spaić i Hugo Klajn 
ostavili su dubok trag, ne samo u prostoru kazališne režije 
na kome, i u kome su djelovali, već i šire u kulturološkoj 
ravni koja obuhvata mnoštvo segmenata. Ova dva klasika 
redateljskog zanata su zalog budućim generacijama kako 
treba ućiti režiju i kako se njome baviti. Zapravo, kako 
iščitavati dramski tekst i od kojih autora. Onako kako su 
Spaić i Klajn bili dosledni sebi i svom shvatanju režije, 
tako i mladi redatelji moraju biti skloni školi ove dvojice 
kazališnih velikana.
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PRESS INTERNACIONALNIH TETARASKIH SUSRETA BRČKO DISTRIKTA BIH

KEROŠEVIĆ: U sinoćnjoj predstavi „Pokojnik“ 
sahranjena je „živa istina“

Piše: Sanita Jerković Ibrahimović

Na trećoj konferenciji za medije Internacionalnih 
tetaraskih susreta Brčko distrikta BiH, učestvovali su 
selektor Susreta Vlado Kerošević, reditelj predstave 
„Pokojnik“ Egon Savin, Marko Baćović, direktor 
Crnogorskog narodnog pozorišta i glumac, Slobodan 
Marunović, prvak drame Crnogorskog narodnog 
pozorišta i glumac, te Mladen Bičanić, pozorišni kritičar.

Selektor Kerošović, istakao je da je predstava „Pokojnik“ 
bila predstava koja mu je izuzetno pomogla, uz još dvije, 
da dođe do tematskog zajedničkog imenitelja, odnosno 
da defi nira moto ovogodišnjeg Festivala. 
„Živimo u društvu u kojemu je sahranjena istina. Nikad 
više vjernika nije bilo, a nikad manje istine među nama. Do 
sada na sceni nisam vidio tu vrstu hipokrizije u društvu. 
U sinoćnjoj predstavi je sahranjena „živa istina“, Pavle 
Marić je sahranjen živ, a on je jedina istina u predstavi, 
sve ostalo je oko njega je laž, prevara, kriminal, preljuba 
i to je meni bila metafora. Svi meritumi negativnih 
vrijednosti koje je Egon Savin sjajnom rediteljskom 
metodom doveo pred nas kao da je to uobičajen način 

života. Zato što je stilsko-žanrovski postavio predstavu da 
se igra sa pozicije realizma, ponekad i naturalizma. Ovo 
je jedan metod koji nismo navikli da gledamo, pogotovo 
u provincijskim pozorištima. Ne postoji persifl aža kod 
igranja Nušića. S druge strane ovo je jedan od najmanje 
izvođenih komada Branislava Nušića, nepopularan. 
No, Egonov pristup ovoj dramatizaciji je učinio da ovaj 
komad postane toliko konotativan sa vremenom u kome 
živimo da su neki trenuci akteulnosti komada izazivali 
grotestkan doživljaj, taj spoj jezivog i duhovitog. Publika 
se smijala vrlo decentno na nešto što je izazvalo taj smijeh 
očigledno zadržavajući „knedlu“ u grlu zbog onoga što 
je posljedica toga, da bi se svi mi koji smo u sali mogli 
naći u takvoj situaciji, prepoznati sebe i u ulozi aktera, i 
u ulozi žrtve. To je ono što je bilo opredjeljujeće da ovu 
predstavu uvrstim u zvaničnu konkurenciju“, kazao je 
Kerošević.
Reditelj predstave Egona Savin, istakao je da ne pravi 
pozorište da bi komentariso stvarnost, već mu stvarnost 
služi da najbolje što umije pravi prijemčivo, duhovito 
pozorište koje publika može da prepozna problemski, ali i 
da na određeni način prepozna svoju sudbinu u scenskom 
zbivanju.
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„Ovo je četvrta Nušićeva drama koju radim i to sa 
velikim zadovoljstvom. Odavno skrećem pažnju 
kulturne javnosti da Nušić nije komediograf već i uz 
Steriju najznačajniji srpski dramski pisac, toliko voljen 
i upotrebljavan. Nušić nije imao sreće sa kritikom, 
nikad nije u životu dobio pozitivnu kritiku, a stvarao 
je najuspešnije srpsko pozorište. Namjerno izbjegavam 
njegove popularne komedijske naslove jer tu čovek mora 
bitku da bije sa glumcima jer kad osete smijeh u publici 
ne možeš ih više kontorlisati. Tako da je „Pokojnik“ 
kruna njegovog dramskog rada, a pisao ga je u vrijeme 
kada je znao da više neće dugo živjeti jer je bio lošeg 
zdravlja. Možda zbog toga nije imao „dlake na jeziku“ i 
nije želeo da napravi kompromise. Zaista sam sretan što 
sam napravio jednu efi kasnu, oštru i duhovitu predstavu 
koju narod prima. Ja pravim predstave za narod, obične 
gledaoce, a ne za festivale i takmičenja“, istakao je Savin.
Direktor Crnogorskog narodnog pozorišta i glumac 
Marko Baćović, rekao je da su „Pokojnika“ izabrali jer 
najbolje korespondira sa današnjim vremenom.
„To je najžešća Nušićeva komedija, ali istovremeno 
tragedija i drama prije svega. I dok smo radili Egon je 
insistirao da moramo biti „sa obje noge na zemlji“. Nušić 
je napisao to svoje gotovo testamentalno djelo, nije se više 
uzdržavao, očigledno je bio ogorčen stanjem u Jugoslaviji 
1937. godine. Na kraju krajeva to akcionarsko društvo u 
kome rade da bi „oplodili“ pokradenu imovinu zove se 
Ilirija što je drugo ime za Jugoslaviju. Dobro je ako smo 
postigli da publici ostane „knedla“ u grlu poslije smijeha, 
a mislim da jesmo i da smo uradili dobru stvar“, dodao je 
Baćović, koji u „Pokojniku“ igra beskrupuloznog Spasoja 
Blagojevića, prema kojem ni sam, kako je naglasio, Nušić 
nije imao nikakve simpatije.
Gospodina Đurića, u predstavi je utjelovio Slobodan 
Marunović, prvak drame Crnogorskog narodnog 
pozorišta koji je na konferenciji istakao je da je sinoć u 
Brčkom scena teatarskih susret bila najistinitija govornica 
u regionu.
„Đurića možeta sresti i u Brčkom, i u Podgorici, i u 
Beogradu. On je uvijek okružen ljudima, ima vezu u 
ministarstvu, u fi nansijam, u prosvjeti, bilo gdje. On 

zapošljava, on je švaler, on je sve. Bilo mi je zadovoljstvo 
raditi taj lik. Komad smo radili da ne bude pučki, da ne 
zasmijavamo publiku, već da je duboko zamislimo o 
prostoru i životu koji živi u ovom savremenom trenutku“, 
rekao je Marunović.

Mladen Bičanić, pozorišni kritičar ovom prilikom je 
kazao da je vrlo zanimljivo da su ovogodišnji Susreti 
počeli sa dva pisca koji imaju dodirne tačke a iz dalekih 
su vremena, jedan iz XVII stoljeća, a drugi iz prve 
decenije XX stoljeća.
„Zanimljivo je to prvo za dramaturgiju, a zanimljivo je 
vidjeti i redateljske postupke jedne i druge predstave. 
„Škrtac“ nas vodi u metateatralnost. Autor Tomislav 
Zajec i rediteljica Dora Ruždjak Podolski žele reći da je 
sve to igra i  da uvođenjem svih tih elemenata današnjice 
su mislili da Molijera treba dopuniti. A zapravo kada 
je to umjereno i ne ističe se previše, onda dolazi do 
suštine i onoga što Škrtac u sebi nosi. Međutim, kod 
redatelja Savina, Nušića i Pokojnika imamo sasvim 
jednu drugu stvar. Ono što je Savin naglasio da želi 
svo vrijeme postići, da prestanemo igrati se s Nušićem 
kao zabavljačem i shvatimo ga kao ozbiljnog dramskog 
pisca. U svakom slučaju to je čitanje Nušića kao jednog 
ozbljnog dramskog pisca“, kazao je Bičanić.
Selektor Kerošević je na kraju najavio predstavu „Kuća“, 
u izvedbi Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, mladog 
autor Benjamina Hasića i režiji najmlađeg bh reditelja 
Alena Šimić.
„Tekst je nastao prije sedam godina i govori o mladim 
ljudima beskonačno ispunjenim prazninom, nemoći. 
Njihov doživljaj svijeta koji mnogi ljudi ne razumiju jer 
se osjećaju bolje i drugačije zbog raznih uvjeta. Ovo je 
egzistencijala i teška drama, priča o porocima kao što 
je narkomanija, bolestima društva. Predstava se zove se 
„Kuća“ jer je kuća osnovni element patriotizma. Nadam 
se da će imati šire odjeke i mogućnosti nakon brčanskog 
Festivala“, dodao je na kraju Kerošević. 
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OFF PROGRAM

OVAJ FESTIVAL JE DRUŠTVENA ČINJENICA

Piše: Danijela Regoje

U okviru pratećeg programa Internacionalnih teatarskih 
susreta Brčko distrikta BiH održan je okrugli sto na 
kojem se govorilo o koncepcijskoj profi laciji festivala. 
Svako vrijeme nosi neke svoje osobnosti, a Susreti 
pozorišta, odnosno, Internacionalni teatarski susreti 
Brčko Distrikta BiH, vodeći računa prije svega o 
svojoj publici i osluškujući njihove želje ide u korak sa 
vremenom i nastoji svojoj vjernoj publici ponuditi samo 
najbolje.

S toga je ove godine i došlo do nove koncepcije festivala i 
njegovog novog naziva, kazao je direktor festivala, Jakov 
Amidžić. „Festival kao jedno živo tkivo, kao jedan mini 
život, mora biti u korelaciji sa društvom, u korelaciji sa 
teatrima, koji su osnova festivala i naravno, sa publikom. 
Mi smo pokrenuli obnovu festivala zbog potrebe brčanske 
publike, ali i u isto vrijeme zbog našeg nastojanja, jer 
smo imali dovoljno sredstava, da potaknemo domaći 
dramski tekst. I čitava priča se 20 godina nakon obnove 
svodila na to. Međutim, u jednom momentu vidite da 
je model potrošen, da život ide dalje i da mi moramo u 
skladu sa novim trendovima, kako u teatru, tako i novim 
društvenim trendovima, moramo se mijenjati. Činjenica 
da smo se drastično promijenili pomalo je izazivala strah, 
kod nas kao organizatora festivala, međutim, imali smo 
potporu vlasti Brčko distrikta i uspjeli smo. Vidjeli smo 
već nakon prve predstave, Molijerovog „Škrtca“ da je to 
fi no krenulo, da je publika dobro prihvatila ovu promjenu. 

Moramo reći da smo osluškivali i šta će reći taj teatarski 
svijet u BiH, jer mi smo u zemlji imali dva festivala, koja 
su imala iste kriterije, to su Festival bh drame u Zenici i 
naš festival. Tako da smo mi napravili iskorak, a Zenici 
smo ostavili da radi ono što smo mi do sada radili, a mi 
idemo dalje.“
Čast da prvi izvrši selekciju za festival, sa novim 
propozicijama, imao je profesor i glumac, Vlado 
Kerošević iz Tuzle. Kaže, bila je to i veća odgovornost, ali 
mu je  nova koncepcija festivala dala i novu inspiraciju da 
ovaj posao obavi na malo drugačiji, možda sadržajniji i 
kreativniji način, nego što je to bio do sada slučaj. „Svaki 
festival nakon nakon određenog vremena potroši svoj 
organizacijski i produkcijski, pa i menadžmentski model 
i na zahtjev publike, a vrlo često i nakon utemeljene 
analize onoga što se događalo proteklih, recimo 10 
godina, dođe se do potrebe da se koncepcija promijeni. 
Tako da je meni sve to ove godine bio poseban izazov, jer 
promjenom koncepcije, promjenom pravila, promijenila 
se misija i vizija teatra, tako da se ove godine javila ta 
mogućnost da se dovedu najkvalitetniji i najkreativniji 
sadržaji iz BiH, ali i iz čitavog prostora Evrope, neovisno 
od toga odakle predstave dolaze, kojim se jezikom u njima 
govori, jer je jedino važno da one moraju biti titlovane na 
naš jezik. To je jedno, a s druge strane me raduje da su to i 
dalje ostali susreti, jer susretanja su, inače, najkreativniji, 
najinspirativniji oblik teatarskog nadmetanja, teatarske 
kompeticije.“ 
U svojoj skoro pola vijeka dugoj tradiciji pozorišni 
festival u Brčkom mijenjao je svoj naziv, ali i propozicije, 
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pravila, podsjetio je profesor na Akademiji dramskih 
umjetnosti u Tuzli i urednik pratećeg programa festivala, 
Srđan Vukadinović. „Misija i vizija svakog festivala je 
mnogo složenija od bilo koje teatarske predstave. Festival 
nije predstava, to nije broj nabrojanih predstava i broj 
pozvanih predstava, to je taj specifi kum kome se mora 
prići veoma oprezno sa jednom rafi niranošću i estetskom 
i produkcijskom i svakom drugom. Festival je društvena 
činjenica, jer on sadrži dva oblika komunikacije. Na 
jednoj strani je estetska komunikacija, a na drugoj socio-
kulturna komunikacija. Ovaj festival je jedna nepobitna 
društvena činjenica po kojoj se Brčko prepoznaje i to je 
ono što je bitna odlika i čemu teži svaki festival. Ovo 
je, dakle, jedna činjenica koja traje skoro pet decenija 
i s toga je odgovornost onih koji ga organizuju mnogo 
veća upravo zbog te dinamike vremena i pokušaja 
traženja nekih rješenja u novom ključu. Ovo je jedan 
novi društveni ključ u kome je došlo do promjene ovog 
festivala, jer uvijek se nastoji da se prate i savremeni 
produkcijski trendovi i savremeni tekstovi, ali naravno i 
zahtjevi publike koja to hoće da gleda. Jer, ako se nešto 
ovom festivalu dogodilo, dogodila se publika. Ti ljudi 
znaju da gledaju pozorište i slobodno se može reći da oni 
festival doživljavaju kao jedan ritual, a kada neko festival 
doživljava kao ritual to je mnogo više od jedne kulturne 
misije, to je mnogo više od nabrojanih osam ili pozvanih 
devet ili već koliko predstava.“
Važnu podršku Susretima pozorišta BiH, nakon 
njihove obnove početkom ovog vijeka, dao je i tadašnji  
gradonačelnik Brčko distrikta, Branko Damjanac. 
„Višegodišnje djelovanje ovih susreta je ostavilo velikog 
traga na građane, ali i na politiku i uopšte na život Brčkog, 
ali i okruženja. Sa druge strane dobili smo privilegiju da 
nam dođu tako značajna, poznata i vrlo važna pozorišna 
društva. Uvijek su Pozorišni susreti bili u domenu pažnje 
rukovodećih organa grada i pratili su promjene i nisu 
štedili ni novac, ali ni dlanove, ni svoje, ni građana da bi 
to nagradili.“.
Jedna od važnih promjena u samoj koncepciji brčanskog 
festivala tiče se dramskog teksta. Do sada su na 
festivalu izvođeni tekstovi pisani na jednom od jezika 
konstitutivnih naroda u BiH, a od ove godine nema tog 
ograničenja. Svjedoci smo da sve više u pozorištima 
imamo autorskih projekata reditelja i ansambla, dakle, 
reditelj i glumci polaze od praznog papira, a predstava, 
pa i sam tekst nastaju tokom proba. Koliko je njegovanje 
dramskog teksta važno za svaki festival, govorio je 
Dragan Despot, glumac i profesor iz Zagreba. „Govoriću 
o domaćem dramskom tekstu i to iz iskustva hrvatskih 
kazališta. Uvijek se, zapravo, nastojalo da se neki 
nacionalni identitet održava preko reprodukcije domaćih 
dramskih tekstova i u svakoj sezoni mi imamo najmanje 
dva domaća dramska teksta. Ali čini mi se da to ne mora 
biti presudno u nekom kvalitativnom smislu da može 
doprinjeti razvoju samog teatra kao takvog, da ne kažem 

da kazalište ponovo dobija neku važnu ulogu koju je i 
prije imalo. Nijedna umjetnost kao kazalište svoj krvotok 
ne preuzima, otkucaje srca, društvenog bića kao kazalište 
i zbog toga se to najbolje ogleda u domaćim dramskim 
tekstovima, najbolje se u njima vidi situacija u društvu, 
odnosno, u određenoj specifi čnoj zemljopisnoj sudbini. 
Tako da mislim da je dramski tekst važan, nije presudan, 
ali je jako bitan, koliko god bježali od tog nacionalnog, 
da se i to nacionalno, na neki način održava i da se ne 
bojimo priznati i neke svoje stvari, preko kojih ćemo i 
naći način i put da ozdravimo, da se oplemenimo, da 
postanemo bolji, što i jeste svrha kazališta.“
Domaći dramski tekst jeste važan, ali teatri moraju 
njegovati i svjetske klasike, ali i tekstove naših 
savremenika, kaže glumac i profesor Željko Mitrović iz 
Banjaluke. „Svi kreću od klasika i naši tekstovi domaćih 
pisaca su se napojili na građi tih klasika i to je ono što je 
neka težnja ka nekoj sveveremenosti da budemo u toku sa 
onim što je vrhunska vrednost, a to su klasici, a opet, sa 
druge strane, ono što pozorište nudi je jedna autentična 
reakcija na današnje stanje i neki originalni pristup prema 
toj klasici. Znači, nije dobro ako je klasika jedna oveštala 
forma koja se stalno reprodukuje, a s druge strane mašta 
i kreativnost stvaralaca je ono što donosi u ovaj grad, 
pred publiku koja je željna pozorišta i koja ga razume i 
koja uvek sa dobrodošlicom prihvata ono što je najbolje 
u okruženju.“
Koliko koncepcija nekog festivala utiče na pozorišne 
repertoare, koliko se teatrske kuće namijenski prave 
predstave za određene festivale, pitanja su na koje je 
odgovore dao teatarski kritičar iz Zagreba, Mladen 
Bićanić. „Mislim da su festivali više neka mjerna 
jedinica što je to novo, što je drugačije u teatru, a dolazi 
iz druge sredine i onda vam festival otprilike pokaže 
nešto što niste znali, jer se niste bavili tim i onda teatar 
to vidi i eventualno posegne za tim ili se počne baviti 
istraživanjem u tom smijeru. Ne vjerujem da festival 
može jako puno doprinjeti da se promijeniti repertoarka 
politika nekog kazališta. Ona bi se, ipak, trebala graditi 
godinama i ovisi o drugim faktorima, ali može utjecati 
na to da dovede do nekih novina. S druge strane, ja sam 
nekako stara škola i mislim da od domaćeg dramskog 
teksta u teatru puno toga polazi, ako nemamo solidnu 
osnovu u domaćem dramskom piscu mi možemo raditi 
stvari iz vana, ali jako teško ćemo ići naprijed. Dakle, 
drago mi je da će ovaj festival, ipak, na neki način imati 
u fokusu i domaći dramski tekst.“
Mi smo došli u situaciju da je van institucije bilo veće i 
bolje pozorište nego u samoj instituciji, kaže pozorišni 
kritičar iz Niša, Predrag Nešović. „Tako da su te institucije 
ostale na rubu i ako one ne krenu da stignu to, onda će 
morati da nestanu. Internacionalni teatarski susreti 
Brčko distrikta treba da budu prostor za dijalog pozorišta 
sa publikom, za susretanje, za razmjenu mišljenja i tako 
ćemo jedino postići društvo koje ide napred.“
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TEATROLOGIJA

ДРАМСКА КЊИЖЕВНОСТ
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
1918 – 1945

Пишe: Предраг НЕШОВИЋ

На репертоарима позоришта Босне и Херцеговине да-
нас су веома ретка дела босанско-херцеговачке драм-
ске књижевности настала између два светска рата. 
Тешко је данас доћи и до оно мало штампаних драм-
ских текстова из овог раздобља. Је ли то због њихове 
мање вредности (тврдим да није истина!), или нашег 
оскудног знања о овим ауторима и делима, то јест 
истраживачког занимања и инертности наших „по-
зориштника” према позоришној традицији.
Желећи да бар делимионо одговорим и да подсетим 
на ово питање одлучио сам да, из обимнијег рада, 
објавим у овој вредној публикацији фестивала Ин-
ренационалних театарских сусрета Брчко дистрик-
та БиХ овај сажет, непретенциозан и информативан 
избор о значају драмских босанско-херцеговачких  
стваралаца и њихових дела насталих од 1918. до 1945. 
године.
Зато се мој избор свео на то да што прецизније (кон-
султујући релевантне материлане и нематеријалне 
изворе) дам што тачнији списак писаца и њихових 
драмслих дела, и информације о мање и више позна-
тим драмским делима из овог периода. Одлучио сам 
се да, слêдећи постојећу хронологију настанка, за ова 
дела проверим и исправим све нетачности. Мерено 
европским критеријумима, ваља нагласити, да дела 
босанско–херцеговачке драматургије између рато-
ва имају своју значајну вредност. Моја намера је не-
ка врста „разбијања” злобних намерника да докажу 
да немају довољне вредности и шири значај домаће 
баштине. Разуме се, намера ми је је да поново „от-
кријем” оно што је већ откривено и за чим постоји 
нада да ће то бити подстицај за нове театарске експе-
рименте. То би могло да буде оправдање за прецизан 
списак који следи у овој панорами аутора босанско–
херцеговачке драмске књижевности и дела насталих 
између два светска рата.
Драма међуратног периода, грађанска драма, или ка-
ко је Радован Вучковић класификује „нова друштве-
но–критичка драма” [Радован Вучковић, Модерна 
драма, ИРО Веселин Маслеша, Сарајево, 1982, стр. 
632.] између два рата обухвата значајан број дела. 
Заједничко јој је приказивање тривијалног породич-
ног начина живота грађанског, узбуђено тематизо-
вање брачних скандала, клишеизиран приказ борбе 
добра и зла, стереотипни прикази сукоба генерација. 
Често постоји подела на грађане са манирима, шко-
ловане у Европи, отмене; и оне са села, простодушне, 
који држе до народних обичаја. Ова врста комада мо-
же се подвести под Сарсејеву дефиницију драме „као 

квинтесенције романа–фељтона”, па тако по свом 
наративу личи на дневну штампу [Мирјана Миочи-
новић,  Драма између два рата, Нолит, Београд, 1987, 
стр. 13.]. Намера им је да дочарају друштво на пре-
лому два времена, да прикажу судар два принципа – 
традиционалног и модерног. Као и у свим драмским 
делима која по свом жанровском одређењу припадају 
комедији, тежња и у овом типу комада који су често 
били комедије је усмерена ка изругивању негативним 
особинама. Најчешће исмеване карактеристике јесту 
„покондиреност”, претварање да се припада вишем 
и богатијем слоју друштва, похлепа и грамзивост. 
Често је присутна „артифицијална и патолошка иде-
ализација обичног народа” како би Набоков описао 
однос Достојевског према руском народу [Мирјана 
Миочиновић,  Драма између два рата, Нолит, Бео-
град, 1987, стр. 14.]. 
И видимо да су они, драматичари, спремно одго-
ворили на постављен задатак. То су комади који су 
досегли велике уметничке висине, открили људске 
суштине или екпериментом створили нове стилове. 
Шта више, они су у неком свом микрокосмосу који 
се одатле ширио подигли глас и скренули пажњу на 
психологију лица у драмама. Стидљиво, под ути-
цајем васпитања и образовања које су могли у ус-
ловима ратне ситуације да стекну у патријархалном 
свету у којем су живели (и у којем ми данас чита-
мо њихове комаде) потпуно природно, посматрајући 
друштвене односе око себе, инстинктивно су уочава-
ли и преносили глас који не следи баш увек пут који 
су прокрчили за себе. Они су се трудили да осликају 
социјални миље једног доба. Због тога би било ин-
тересантно и корисно поново поставити њихове ко-
маде, тумачећи их са историјским отклоном и новим 
сазнањима.
Ипак, међуратна драматуршка мисао се надаље раз-
вијала. Како не би ламентирали над сопственом суд-
бином, а и како би привукли публику у позориште, 
тридесетих година минулог века, драматичари (муш-
ког и женског пола) определили су се за комедију у 
којој ће приказати страхове савременог човека, њего-
ву бојазан од урушавања сопственог брачног и поро-
дичног живота и тако га прочистити од датих афека-
та, а уједно и забавити. Као и у сваком предратном, 
међуратном и ратном добу, комедија и смех били су 
најпожељнији међу публиком. А како би Пирандело 
рекао: нема ништа озбиљније од комедије. Те у том 
смислу ваља сагледати драматуршки рад босан-
ско-херцеговаких списатеља грађанске комедије.
Крајња намера грађанских комада била је да мо-
дернизују друштвену драму па се тако њена генеза 
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састојала у „примени искуства експресионистич-
ко-констуктивистичке сцене или повратком поједи-
них аутора основима психолошке драме, у којој се 
проблематизује морална ситуација човека у етички 
дезорјентисаном друштву пред Други светски рат” 
[Радован Вучковић, Модерна драма, ИРО Веселин 
Маслеша, Сарајево, 1982, стр. 632.]. Мотивација за 
писање била је и у потреби да се посведочи о летар-
гији младих интелектуалаца, дубоком разочарењу 
људи који су увидели страхоте рата, узалудност гу-
битака живота и последично губљење утопистичких 
идеала. Нарочито занимљив идејно-тематски оквир 
и плодно психолошко-филозофско тло уочено је у 
чињеници распада интимног, породичног живота 
који је настао страдањем војника на ратишту или 
траумама оних преживелих. Стабилност брака се из-
губила, етичких принцпи су били уздрмани, а лажи 
и преваре све чешће. Све ово је уочљиво код свих ау-
тора овог међуратног периода.
Па бих тако, пре свих, издвоио Боривоја Јевтића са 
својим драмама чија је драматика грађена на босан-
ском менталитету и даље делује пријемчиво за пу-
блику, а универзалне вредности које се пропагирају 
су остале исте током деценија. Из онога што је „пре-
дисторија” драмама драмских писаца, оних који су 
се афирмисали између два рата, дао би се увидети 
почетак стварања континуитета списатељског рада  
за који нам је сада јасно да представља важан део 
драмске традиције.
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ЧЕСТИТАМ, САЖАЉУЈЕМ, актовка. Народна узда-
ница, календар за 1937. годину.
ЗЛАТНА ЈАБУКА, драма из турског доба у три чина. 
Нови Бехар 10/1936–37, 15–16, 200–204;17–19, 
224–228; 20–22, 263–288; 3–24, 322–327.
КАД СОЈТАРИЈА ДОЂЕ У НАШЕ СЕЛО, весела 
игра у једном чину. Нови Бехар, 12/1938—39, 20—21, 
256—265.
МАЈКА ПЛАЧЕ А ОТАЦ СЕ СМЕЈЕ, друма у јед-
ном чину. Нови Бехар, 13/1939—40, 13—18. 199—206. 
(Ова једночинка је награђена на 10. конкурсу Хрват-
ских казалишних добровољаца 1940. и приказана је 

на Радио–Загребу, 28. V 1940).
ТАЈНА ЈЕДНЕ НОЋИ, актовка. (Прииказана на Ра-
дио–Загребу од стране Матицe хиватских казалиш-
них добровољаца, 28. XI 1940).
НАЧЕЛНИКОВА ТИКВА, шала. Нови Бехар, 
14/1941–42, 6, 178–180.
ЋОРИЋ ВОЈИМИР
ГОСПОДИН ЗОВЕ, глума из босанске прцшлостл и 
живота блаженог Ни – Загреб, 1939.
ЂУКИЋ ДУШАН
СТИХИЈЕ, драма у три чина. Књижевна крајина, 
Бањалука, 1/1931, 1, 11–20; 7, 279–284.
ЗОРИЋ ДУБАН – ДРАГОШ
ЈАЗАВАЦ ПРЕД СТРАШНИМ СУДОМ, комедија. 
Бихаћ. 1919. (Исте године је изишло и друго издање).
ИЛИЈИЋ ШКУРЛА ВЕРА
НА ТАНКОМ ЛЕДУ, драма у три чина с прологоМ 
и епилогом. Сарајево, 1931, (Група сарајевских књи-
жевника, број 7, са предговором Боривоја Јевтића). 
Преглед, 5/1931, VI, 85, 18–21; 86, 71–81; 87,137–154; 
88, 221–227; 89, 287–295; 90, 362–367. Хрватско народ-
но казалиште Загреб, 9, VI 1932, ред. Хинко Тома-
шић.
ИМАМОВИЋ ДЕРВИШ
ДЕКРЕТ, комад у једном чину. Гајретова библиотека, 
3, Сарајево, 1932.
ДРАМЕ (ДЕКРЕТ, ЖРТВА ТРАДИЦИЈЕ, СВЈЕТ-
СКИ ЧОВЈЕК) Дервента, 1935. (Властита наклада).
ЈАКОВЉЕВИЋ ИЛИЈА
НА СТАКЛЕНИМ НОАГА, драма у тири чина.
Хрватска просвјета, Загреб, 10/1923, 209–219, 
(Објављен је само други чин и садржај првог и трећег 
чина).
ЈЕВТИЋ БОРИВОЈ
ДАНИ ДЕЛОТВОРАЦА, три чина једне родољу-
биве историље. Средина, Тузла, 11.1/1927, 2, 8–14. 
(Објављен је само други чин. Ру–копис драме, 86, чу-
ва се у Музеју књижевности БиХ, под бројем I 5912).
ЦАРСКЕ КОХОРТЕ, шест слика једне трагикоме-
дије с интермецом. Београд, 1928. Слобода, Сарајево, 
2/1927, 284, 10 (објављен је само Интермецо и Чтец). 
Мисао, 10/1928, 1–1928, 1–2, 30–49; 3–4, 175–192, 5–6, 
271–298. (Објављена је комплетна драма) . Изабрана 
дјела, Сарајево, 1982, књ. II.  Народииио позо-
риште Сарајево, 4. Х 1928, ред. Виктор Бек и Бори-
воје Јевтић, музика Алфред Пордес.
ДЕЧКО НА СНУ, драма. Мисао, 11/1929, XXIX/7–8, 
409–430; XXX/1–2, 37–57; 3–8, 220–226. Народно по-
зориште Скопље, 22. XI 1938, ред. Фердо Делак.
ПОЛИП, један чин ноћне маште. Мисао, 9/1927, 
24/177–178, 24–37. Народно позориште Сарајево, 2. V 
1931, ред. Раде Прегарц.
БУДАЛИНА ТАЛЕ, романтична историја у пет сии-
ка. Преглед, 5/1931, VII/96, 333–342. (Објављена прва 
слика).
ФРА ЈУКИЋЕВО ЗНАМЕЊЕ, драмска хроника у пет 
чинова (8 слика). Сарајево, 1934, (Предговор Виктор 
Рубичић), Изабрана дјела, књ. II, Сарајево, 1982. Ми-
сао, 14/1932. 301–304, 286–295 (Четврти чин). Фрање-
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вачки вјесник, 39/1932, 12, 355–361. (Пети чин – Ју-
кићева смрт). Венац, 1932—33, XVIII/6, 393. (Фра-
тар Јукић у Зиндану). Хрватско народно казалиште 
Загреб, 1. XII 1932, ред. Калман Месарић. Народно 
позориште Сарајево, 18. III 1833, ред. Раде Прегaрц. 
Народно позориште Бањалука, 23. I 1935, ред. Васо 
Косић. Народнo пцзориште Ниш, 26. IX 1935.
АМЕРИКА ПО СЕБИ, драма у једном чину. Мисао, 
15/1933, XLII/321, 1–4, 77–90. Народно позориште Са-
рајево, 5. V 1933, ред. Лидија Мансвјетова.
ПРОДАВНИЦА ВАЗДУХА, савремена трагикоме-
дија у четири чина. Српски књижевни гласнлк (НС), 
1935, XLIV/4, 261–274. (Објављен је само трећи чин). 
Народно позориште Београд, 6. II 1935, ред. Велимир 
Живојиновић Massuka. Народно позориште, Ниш, 14. 
XI 1935.
ЗЕЛЕНО ПОЉЕ, драмски нацрт једне страсти. Јужни 
преглед, 10/1933, 1, 17–33.
ОБЕЋАНА ЗЕМЉА (ПРИНЦИП), драмски трипти-
хон. Пролог и 11 слика. Идеја, 1/1935, 14, 4–5. (Драма 
једног нараштаја. Трећа слика). Сарајево, 1937. Про-
света, 21/1937, 308–314. (Четврта слика првог дела 
триптихона). Јужни преглед, 11/1937, 4–5, 145–146. 
(Завршна слика. Принципово умирање). Снко на Ја-
драну, Сплот, 1939, 11–12, 183–184. (»Искупљење«). 
Живот, 3/1954, ИВ/21. 401–408. (Из друге редакције 
драмског триптихона »Обећана земља« – под насло-
вом ГЛАД, са напоменама аутора). Изабрана. дјела, 
књига II, Сарајево, 1982. Народно позориште Сараје-
во, 5. XII 1936, ред. Виктор Бек. Народно позориште 
Бањалука, 14. IV 1937, ред. Васо Косић. Народно по-
зориште Скопље, 13, IV 1937, ред. Виктор Бек. На-
родно позориште Ниш. 14. IX 1939, ред. Боривоје С. 
Стојковић. Народно позориште Шабац, 16. II 1952,
ПОДВИГ НА СУХОДОЛИНИ, историјиска слика. 
Сарајево, 1939. Гласник друштва Просвета, 17/1939. 
3/4, 45–52; 8/9, 119–125; 10/12, 143–148. Народно позо-
риште Сарајево, 27. IV 1939, ред. Васо Косић.
ЦРВЕНИ ХАФИЗ, историјска трагиикомедија. Ка-
лендар Гајрет 1941, 108124 (Смрт Мухамеда Хаџија-
маковића. Трећа и четврта слика петог чина.) Живот, 
5/1956, VIII/3, 113–123 (Почетак гозбе. Друга слика 
првог чина). Живот, 7/1958, X/лл–12, 835–839. (Јуриш 
на Конак. Друга слика.) Народно позориште Сараје-
во, 8. III 1941, ред. Никола Хајдушковић (приказане 
су трећа и четврта слика петог чина).
ПОСМРТНЕ ПОЧАСТИ, један чин српске историје. 
Забава »Просвета«, 27. I 1941.
ХЛЕБ ОД ПЕПЕЛА, позоришна игра у пет чинова. 
Живот, 3/1954, В/27, 273—293, (Кратак садржај драме 
као увод у III чин.)
ГНЕВ, предустаничка рапсодија. Живот, 4/1955, 
ВИ/6,– 342–358 (СКЕЛА НА ДРИНИ, друга слика, 
»опис неких лица«, и подаци о главним протагони-
стима.) Живот, 5/1956, IX/12. 809; 6/1957, X/1–2, 12–
20. (ПУТ У ВЕЧНОСТ, пета – завршна – слика).
ЈОВИЋ ФРАЊО
БОШЊАЦИ, пучка глума у три чина. Народно позо-
ниште Бањалука, децембар 1942.

ЈУНГИЋ БЕЛУШ
НА СТРУГА ДУКЈАН ДА ИМАМ, весела игра у јед-
ном чину. Народно позориште Сарајево, 15. XII 1932, 
ред. Раде Прегарц. Народно позориште Сарајево, 27. 
XI 1937, ред. Васо Косић (верзија у три чина).
АЛМАСА, комад у два чина с пјевањем и играњем. 
Народно позориште Сарајево, 21. IV 1925, ред. Бори-
ивоје Јевтић, музика Белуш Јунгић (као коаутор се 
јавља Јован Палавестра). Народно позориште Са-
рајево, 15. XII 1932, ред. Раде Прегарц (као аутор се 
јавља само Белуш Јунгић, а комад је у једноим чину). 
Народно позориште Бањалука, 27. IX 1939, ред. Ми-
лош Рајчевић (верзија у три чина с пјевањем, аутор је 
Белуш Јунгић).
КАД ЈА ПОЂОХ НА БЕНТБАШУ НА ВОДУ, фолк-
лорна игра из муслиманског живота у три чина с 
пјевањем. Народно позориште Сараијево, 22. X 1943, 
ред. Васо Косић.
КАФЕЏИЋ САФЕТ
ЏАФЕРБЕГОВ ЈЕМИН (ЕМИНА ЏАФЕРБЕГОВА), 
фолклорна драма у три чина из муслиманског живо-
та с пјевањем и игром. Народно позориште Сарајево, 
28. II 1944, ред. Васо Косић.
ЦАРШИЈСКА ПОСЛА (»из тефтера у зембиљ – из 
зембиља у тефтер«), лакрдија из савремеиног чар-
шијског живота с пјевањем у три чина. Народино по-
зориште Сарајево, 26. IХ 1945, ред. Васо Косић.
КАЛАЦАНОВИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
ВЈЕЧИТИ БОЛ, комад у пет чинова из живота старог 
Сарајева. Народно позориште Сарајево, 12. XI 1932. 
ред. Раде Прегарц.
КАЗАЗОВИЋ ЕСАД
ТРИ САВРЕМЕНЕ КОМЕДИЈЕ (ПРЕМИЈА, ЛАЛА 
МЕЂУ БЕОГРАДСКИМ ГАНГСТЕРИМА, ШТО 
МОЖЕШ ДА УРАДИШ ДАНАС, НЕ ОСТАВЉАЈ 
ЗА СУТРА). Година издања 1937 (осталих библиогра-
фиских података нема).
КОСТИЋ МИЛОРАД
ИЗ НАШЕГ ВИЛАЈЕТА, позоришна игра из старе 
Бањалуке у четири слике с балетом и муслиманским 
севдалинкама. Развитак, Бањалука, 3/1936, 7, 231–
238. Одломак из првог чина, под насловом КАРА-
СЕВДАХ, а поднасловом ЛАТАС У БАЊАЛУЦИ). 
Народно позориште Бањалука, 30. X 1936, ред. Васо 
Косић.
КУЛИЈЕР АНДРИЈА
БАКАРУШЕ, поизоришна игра у осам позорја. Ка-
лендар св. АНТЕ за годину 1932, 123–129. 
КУШАН ЈАКША
СМРТ МЛАДОСТИ, актовка. Сарајево, 1929. Пре-
глед, 111/1929, 136–142, 198, 205. Народно позориште 
Сарајево, 13. VI 1928, прво Уметничко вече Групе са-
рајевских књижевника.
АНТИФЕМИНИСТ, комедија у једном чину. Сараје-
во, 1932.
ДВА МОРИЋА, ДВА ПАШИЋА, драма у четири 
чина. Гајрет, 14/1933, 12, 196–198; 19, 299–302 (Вер-
зија у једном чину). Народно позориште Сарајево, 18. 
I 1933. ред. Раде Прегарц (Верзија у иједном чину). 
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Народно позориште Сарајево, 10. X 1941, ред. Васо 
Косић (верзија у. четири чина).
МЕЛЕЋ–ХАНУМИН ГРИЈЕХ, драма у једном чину. 
Матица хрватских казалишних добровољаца Загреб, 
20. VI 1939.
ЗАПЛАКАЛА СТАРА МАЈКА ЏАФЕРБЕГОВА, 
драма. Загреб, 1942. Народна узданица. Календар за 
1940. годину, Сарајево, 1939, 52–71, Народно ипозо-
риште Бањалука, 10. ИВ 1942, ред. Милан Орловић. 
Народно казалиште Осијек, 25. XI 1943.
ДР КРСТИЋ И ЊЕГОВ СЛУЧАЈ, драма у четири 
чина. Народно казалиште Осијек, 20. III 1943. (Прву 
верзију ове драме под насловом ПАЦИЈЕНТ БР. 1313, 
извео је 16. XII 1937, у режији др W. Јakše, Драмски 
Аматерски клуб у Сарајеву, чиjи је оснивач био Јак-
ша Кушан).
ЛОЗО ЂОРЂЕ
ЕМИНА, драма у четири чина са пјевањем из мусли-
манског живота у Босни. Сарајево, 1924.
МИЋЕВИЋ ЉУБО
ПОВРАТАК, драма у три чина. Сарајево, 1920.
МИЛАКОВИЋ ЈОСИП
ДРАШКО И ВиРАШКО, дјечја игра у девет призора, 
Сарајево, 1919. Сарајево, 1919. (Друго издање, али у 
осам призора).
МАЈКА, доигађај у три слике по народној пјесми 
»Сирота мајка«, Сарајево, 1919.
МАЛИ ГЛУМЦИ, Руковет шаиљивих игара. (Сараје-
во, 1919.
МИРОН МИХАЈЛО
АРСЛАНБЕГ, драма у пет чинова, Сиарајево, 1923.
СТАРИНА НОВАК, драма у пет чинова, осам слика. 
Народно позориште Сарајево, 26. XI 1927, ред. Нико-
ла Хајдушковић, музиика П. Маћејовски.
ХЕРЦЕГ СТЈЕПАН, иисторијска трагедија у пет чи-
нова с пјевањем. Народно позориште Сарајево, 27. XI 
1930, ред. Јован Јеремић.
ЛОВЦИ, трагикомедија у пет чинова. Народно позо-
риште Сарајево, 12. XII 1935, ред. Раде Прегарц.
МИРОН МИЛИЦА
СНЕЖАНА, бајка у пет чинова. Сарајево, 1930. 
Друштво »Цвијета Зузорић«, Сарајево, 1. IV 1929, 
ред. Александар Верешчагин.
МАЧАК У ЧИЗМАМА, бајка у четири чина. Народ-
но позориште Сарајево, 5. ИИИ 1930.
ЧУДОТВОРНИ ЧИРАК, бајка у пет чинова. Сарајево, 
Свјетлост, 1957. »Друштво Цвијета Зузорић«, Сараје-
во, 2. V 1932, ред. Лидија Мансвјетова.
ВОДЕНИ ЖЕНИК, бајка у три чина. Народно позо-
риште Сарајево, 10. V 1933, ред. Лидија Мансвјетова.
МУЛАБДИЋ ЕДХЕМ
ТЕШКА ВРЕМЕНА, комад из народног живота у 
једном чину. Догађа се у Сарајеву 1877. Нови Бехар, 
5/1931–32, 21, 314–317; 22–23, 331–334. Народно по-
зориште Сарајево, 18. I 1933, ред. Раде Пергарц. На-
родно позориште Сарајево, 17. IX 1944, ред. Никола 
Хајдушковић,
МУЛАЛИЋ МУСТАФА
ЗБОГ ЕВЛАДА, актовка из босанскоиг живота с 

пјевањем. Гајрет, 11/1930, 22, 553–555; 23, 575; 24, 
595–596; 12/1931, 1, 8–9; 2, 32–33; 57–59; 4, 89–91; 5, 
112–114; 6, 143–144; 7, 183–184, 8, 210–211.
ЧАР РАМАЗАНСКЕ НОЋИ, актовка из муслиман-
ског живота у Босни. Гајрет, 12/1931, 22, 500–504; 
13/1932, 1, 4–7; 2, 21–24, 3, 40–44.
МУЛИЋ ХАМДИЈА
БРАТАЦ И СЕСТРИЦА, игроказ из дјечијег живота. 
Млађан. Лист обласног одбора Подмладка Црвеног 
крста, Сарајево, 1929, 3, 38–40.
БОЖЕ, ДАЈ НАМ СВЈЕТЛА, игроказ у двије слике с 
пјевањем. Гајрет, 10/1930, 8, 176–178.
БРАЦА И СЕСТРЕ, игроказ из дјечијег живота у 
двије слике с пјевањем. Гајрет, 13/1932, 89–91.
МУРАДБЕГОВИЋ АХМЕД
ПОМРЧИНА КРВИ, драма из босанског муслиман-
ског живота у три чина. Вијенац, 1/1923, књ. Х, 1, 
4–11; 2, 41–50; 3, 68–74. Изабрана дјела, Сарајево, књ. 
II, 1987.
НЕВИДЉИВИ ЖРВАЊ, прво поглавље једне драм-
ске приповијести.
Вијенац, 3/1924, 11, 349–358.
БИЈЕСНО ПСЕТО, драма у шест сиика, Вијенац, 
4–5/1925, 211, 262, 295, 318, 352. Загреб, 1969, Пет 
стољећа хрватске књижевности, књ. 108 (Мурадбе-
говић, Кушан, Деан, Наметак). Изабрана дјела, књ. 
II, Сарајево, 1987. Народно казалиште Загреб, 2. VI 
1926, ред. Тито Ситроци. (Драма је награђена Деме-
тровом наградом).
СРЏБА ПОДЗЕМНОГ КРАЉА, дјечја игра у чети-
ри слике. Хрватско народно казалиште Загреб, 8. V 
1927. Народно позориште Сарајево 7. XII 1941.
УНЕСИТЕ МРТВАЦА, драма из муслиманског жи-
вота у три чина. Нови Бехар, 2/1928–29, 10, 151–153; 
11, 166–169; 12, 182–185; 13, 199–200; 14, 212; 15, 235–
236; 16, 247; 17–18, 272–275. Сарајево, 1928.
ПРОТИВНИЦИ, драма у једном чину с пјевањем. 
Гајрет, 9/1928, 11, 209–213.
ЗЛАТНИ БАРДАК, комедија у једном чиину. Гајрет, 
9/1928, 22, 337–342,
МУХАЏИРИ, игра у једном чину. Гајрет, 9/1928, 23–
24, 356–362.
СУСЈЕДИ, игра у једном чину. Гајрет, 10/1929,1, 1–6.
НА БАЈРАМ, слика, из муслиманског живота. Гајрет, 
10/1929, 2, 17–23.
ХАЈДУК, слика из хајдучког живота у Босни. Гајрет, 
10/1929, 19, 295–300.
МЛИНАР АНДРИЈА, драма у три чина с епилогом.
Хрватско народно казалиште Загреб, 23. IV 1930, ред. 
Јосип Павић.
РАСЕМИН СЕВДАХ, драма из муслиманског жи-
вота с пјевањем и играњем у три чина (нова верзија 
драме УНЕСИТЕ МРТВАЦА). Народно позориште 
Сарајево, 15. I 1942, ред. Васо Косић. Народно пиозо-
риште Бањалука, у сезони 1942/3, ред. Милан Орло-
вић. Народно позоириште Тузла, 12. I 1952, ред. Ахи-
мед Мурадбеговић. Народино позориште Зеница, 6. 
XИ 1954, ред. Света Милутиновић.
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ЈУНАЦИ ИЗ КАСАБЕ, игра за дјецу у четири чина.
Народно позориште Сарајево, 7. II 1942, ред. Хинко 
Томашић.
ЉУБАВ У ПЛАНИНИ, драма из народног живота с 
пјевањем и народним плесом, у три чиина (Драма је 
написана на основу ауторовог либрета за пучку опе-
ру МОРАНА Јакова Готовца – приказану на сцени 
Хрватског народног казалишта у Загребу, 3. VI 1931).
Саирајево, 1944 (прештампано из Освита).
Народно позориште Сарајево, 18. XII 1943, ред. Ли-
дија Мансвјетова.
ХУСЕИН БЕГ ГРАДАШЧЕВИЋ, драма у три чина. 
Сарајево, 1942, Изабрана дјела, књ. II, Сарајево, 1907 
(нова верзиjа под насловом ХУСЕИН–КАПЕТАН 
ГРАДАШЧЕВИЋ). Хрватско народно казалиште За-
греб, 23. V 1942, ред. Бранко Гавела. (Драма је добила 
Деметаову награду за 1942. годину). Народно позо-
ришиле Сарајево, 3. III 1943, ред. Васо Косић.
НА ТЕФЕРИЧУ, драма у једном чину. Календар На-
родне узданице, за 1943. годину.
НАМЕТАК АБДУРАХМАН
СЕВДАХ, актовка из нашег иза окупационог живота. 
Новии Бехар, 4/1930–31, 24, 349–353.
АГА, актовка. Календар Народне узданице за 1938. 
годиму, 128–144, Драма је награђена на драмском 
конкурсу Народне узданице за 1937. годину.
БЛАГДАН ЖИВОТА, драма у три чина из мусли-
манског живота. Сарајево, 1943 (Прештампано из 
Освита). Народно позориште Сарајево, 29. V 1943, 
ред. Васо Косић. Народно позориште Бањалука, 27. 
X 1943, ред. Милан Орловић; Народно казалиште 
Осијек, 11. XI 1944.
ЖЕНИДБА БЕГА ЉУБОВИЋА, романтична драма 
у три чина из наше славне прошлости с пјевањем и 
играњем. Мостар, 1966 (Нова верзија, под насловом 
ЛЕГЕНДА О ЈЕДНОЈ ЉУБАВИ). Народно позо-
риште Сарајево, 6. XI 1944, ред. Васо Косић. Народ-
но позориште Мoстар, 24. IX 1966, ред.. Д. Кјостаров 
(нова верзија – ЛЕГЕНДА О ЈЕДНОЈ ЉУБАВИ).
НАМЕТАК АЛИЈА
НАРОДНА ВЛАДА, један чин. Догађа се 28. VII 
1878. у Сарајеву.
Нови Бехар, 11/1938, 13–16, 218–221. Глумци сарајев-
ског позоришта на забави »Народне узданице«, у ре-
жији Милана Орловића – 1939. године.
ОМЕР ЗА НАЋВАМА, пучки игроказ из сеоског жи-
вота у Босни с пјевањем у три чина. Сарајево. 1942. 
Сарајево, 1969. Народно позориште Сарајево, 16. I 
1942, ред. Васо Косић. Народно позориште Бањалу-
ка, 1. XII 1943, ред. Абдурахман Наметак.
ПАЛАВЕСТРА ЈОВАН
ЂАВОЛОВ ОГРТАЧ, гротеска у једном чину. Пре-
глед, 2/1928, 60, 357–361.
САВЕСТИ НА ВЕТРУ, драма из сарајевског живота. 
Изабрана дјела, Сарајево, 1971, 83–127. Народно по-
зориште Сарајево. 16. II 1929. ред. Боривоје Јевтић. 
–304; 20, 313–316; 21, 330–331; 22, 352–353; 23–24, 
376–381.

ВЕЛИКИ СКАНДАЛ, гротеска у три низа призора 
са предигром. Преглед, 4/1930, 79, 452–459 (Преди-
гра). Ријеч, 26/1930, 48, 84–89 (један призор). Стожер, 
2/1931, 1, 20–25 (призор из гротеске). Изабрана дјела, 
Сарајево, 1971, 144–153. (Предигра гротеске). Народ-
но позордсте Сарајево, 20. XII 1930, ред. Раде Пре-
гарц.
СПАС У НЕВОЉИ, комад у једном чину. Гајретова 
библиотека бр. 6, Сарајево, 1932. (Награђен на Гајре-
товом драмском конкурсу, под псеудонимом: Исмет 
Бајгорић).
ТИТАНИ НА ПОСЛУ, сатирична актовка. Преглед, 
7/1933, 114, 338–348. Изабрана дјела, Сарајево, 1971, 
128–143. Народно позориште Сарајево, 5. V 1933, ред. 
Лидија Мансвјетова и Раде Прегарц.
НЕВИДЉИВИ КРИВАЦ, комад у три чина. Народно 
позориште Сарајево, 5. II 1938, ред. Васо Косић.
ПОД СТРАШНИМ КРСТОМ, драмско збивање у 
три слике из живота Девeтсточетрнаесите. Календар 
Просвете за 1941, Сарајево, 23/1940, 40–51.
ПЕШИЋ НЕНАД
ЖРТВЕ, трагедија у пет слика. Сарајево, 1933.
ПЕТЕЛИНОВА РУЖА ЛУЦИЈА
ПРВА КРУНА (ТОМИСЛАВ), драма у три чина, че-
тиири слике. Народно позориште Бањалука, 5. XI 
1941, Фердо Делак.
ЖАРОМИЛ, бајка за велике и мале у четири чина. 
Народно позориште, Бањалука, 23. XI 1941, ред. Ру-
жа Луција Петелинова.
ПЕТРА, драма у три чина, Хрватско народно каза-
лиште. Загреб, 19. V 1943, ред, Хинко Нучић. (Деме-
трова награда за сезону 1942/43).
ПEТРОВИЋ ЕМИЛ
ЉУДИ ИЗ СУТЕРЕНА, комитрагедија у три чина. 
Сарајево, 1951. Народно позориште Сарајево, 7. V 
19343, ред. Милан Орловић.
ПОПОВИЋ МАРКО
НЕВЕСИЊСКА ПУШКА ИЛИ КРВ ЗА СЛОБОДУ, 
позоришна радња у пет слиика. Мостар, 1925.
ПРЕМУЖИЋ КОСТА
СПАСИТЕЉ СВИЈЕТА, трагедија из асирско–баби-
лонских времена. Загреб, 1930.
РЕСУЛОВИЋ НАЗИФ (Н. Р. ТРАВУЊАНИН)
КМЕТОВИ, савремена драмсика слика. Брчко, 1920.
РОЦА СТЈЕПАН
НОВИ ЧОВЈЕК, драматска радња у двије слике. Са-
рајево, 1926.
ИСТИНА ПОБЈЕЂУЈЕ, драматска слика у једном чи-
ну. За соколске позорнице. Сплит, 1933.
САМОКОВЛИЈА ИСАК
ХАНКА, драма у три чина. Сараијево, 1931. Преглед, 
V/1931, 91, 11–24; 92, 90–101; 93, 171–183. Сабрана 
дјела, књ. II, Сарајево, 1967. Народно позориште Са-
рајево, 2. V 1931, ред. Никола Хајдушковић (верзија 
у једном чину). Народно позариште Сарајево, 10. X 
1931, ред. Раде Прегарц (верзија у три чина – четири 
слике). Народно позориште Ниш, 5. XII 1935. Народ-
но позориште Сарајево, 23. III 1940, ред. В.асо Ко-
сић. Народно позониште Бањалука, 24. II 1962, ред. 
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Јоланда Ђачић. Народно позориште Зеница, 4. XII 
1965, ред. Јоланда Ђачић.
ПЛАВА ЈЕВРЕЈКА, драма у четири чина с преди-
гром. Сабрана дјела, књ. IХ, Сарајево, 1967. Народно 
позоришите Сарајево, 26. XI 1932, ред. Раде Прегарц. 
Камерни театар 55 Сарајево, II 1988, ред. Мира Ерцег.
ОН ЈЕ ЛУД, комад у три чина. Сабрана дјела, књ. 
III, Сарајево, 1967. Народно позориште Сарајево, 19. I 
1935, ред. Лидија Мансвјетова.
ФУЗИЈА, љубавна гротеска у три чина. Сабрана дје-
ла, .књ. III, Сарајево, 1967. Народно позориште Сара-
ијево, 6. XI 1937, ред. Лидија Мансвјетова. Народно 
позориште Скопљље, 24. X 1939, ред. Јосип Срдано-
вић.
СТАНИМИРОВИЋ ЈОВАН
ТОСКА, скеч. Народно позориште Сарајево, 16. V 
1940, ред. Јован Танић,
СТЕВАНОВ ЈОВАН
РОДОЉУБ, епизода из жавота Петра Кочића у једном 
чину. Развитак, Бањалука, .8/1941, 4, 115–125 (недовр-
шено).
СТЕВОВИЋ ДУШАН – ЈАЗМИН
»ГАЈРЕТ«, водвиљ у једном чину. Сарајево, 1932. 
(Гајретова Мала позорниица, бр. 4. Водвиљ је на-
грађен другом наградом на Гајретовом конкурсу за 
1932. годину).
СУЛЕЈМАНОВИЋ ЏЕВАД
ЗЕЛЕНИ ЧОВЈЕК, комедија из муслиманског живо-
та. Сарајевио, 1932. (Гајретова Мала позоимица, бр. 
2. (Комедија је награђена првом наградом на Гајрето-
вом драмском конкурсу за 1932. годину).
ТУРИНА ГАВРОВ ИВО
ВИХОР, игроказ у четири чина из приморског живо-
та. Сарајево, 1927. Народно позоришите Сарајево, 12. 
III 1927, ред. Војисав Турински.
ЋУРЧИЋ МИЛАН
ЦЕО СВЕТ ТРАЖИ ОЦА, аранжман у једној слици. 
Народно позориште Сарајево, 20. XI 1924, ред, Нико-
ла Хајдушковић.
НАСРУДИН–ХОЏИНА ЧУДЕСА, прича хиља-
ду друге ноћи, уз пролог и епилог, с пјевањем и 
играњем. Народно позцриште Сарајево, 31. XII 1927, 
ред. Виктор Бек, музика Алфред Пордес.
НАСРУДИН ХОЏИНИ ХРШУМИ И РУСВАЈИ, гро-
теска у три чина с музиком и пјевањем. Народно по-
зориште Сарајево, 6. II 1930, ред. Александар Вереш-
чагин, музика Белуш Јунгић.
ОНО НЕВИДЉИВО. комад у једном чину (једна са-
тирична слика). Народно позориште Саирајево, 2. V 
1931, ред. Јован Јеремић.
САТ УДЕСА, драмска слика у једном чину.
Пресрлед, 5/1931, 94–95. 248–259.
ОЛИВЕРА, драмска пјесма у три слике. Народно по-
зориште Сарајево, 2. IV 1932, ред. Раде Прегарц.
ВАМПИР, драма у једном чину. Народно позориште 
Сарајево, 5. V 1933. ред. Лидија Мансвјетова.
НАПОЛЕОН (СНЕГ), други дио трилогије, портрет 
човека у шест слика. Народно позориште Сарајево, 
11. XИ 1933, ред. Лидија Мансвјетова.

ЗЕМБИЉ, гротескна сатира у три слике с пјевањем. 
По шали и маскари Саве Скарића – Џумбушчије. На-
родно позориште Сарајево, 13. Х 1936, ред. Никола 
Хајдушковић.
ЉУБАВНИК СВИХ ЖЕНА, гротеска у три чина с 
предигром. Народно позориште Сарајево, 23 IX 1939, 
ред. Васо Косић.
ФИЛИПОВИЋ РАСИМ
ТАКО ЈЕ СУЂЕНО, игроказ из муслиманског живо-
та – у три чина са пјевањем и играњем. Нови Бехар, 
3/1929—30, 22, 359.
СИРОЧАД. пригодна слика из дјечијег живота с пје-
вањем. Нови Бехар, 4/1932–33, 6, 79–81.
НА. СИЈЕЛУ, комад из савременог муслиманског жи-
вота у једном чину с пјевањем. Нови Бехар, 6/1932–33, 
9, 119–121; 10–11, 138–140; 12–13, 159–162.
ЗЕЛЕНИ ДЕМОН, драма у једном чину. Сарајево, 
1932.
ПРИКАЗА, комад из живота у Босни у једном чину 
с пјевањем. Нови Бехар, 9/1935, 5–6, 72–77; 7–8, 100–
102. Сарајево, 1936. Народно позориште Сарајево, 20. 
XII 1935, ред. Јован Јеремћ.
РАСПАДАЊЕ (ПОРОДИЦА ШУРКИЋ), драма у 
три чина. Сарајево, 1937 (са предговором Јована Та-
нића). Календар Напредак, Сарајево, 25/1937, 147–150 
(објављен је одломак драме).
Народно позориште Сарајево, 14. XI 1937, ред. Мли-
лан Орловић. Народно позориште Бањалулка, 2–9. 
XII 1937, ред. Боривоје Недић (драма је играна под 
насловом ДОМ ШУРКИЋА).
ОД КАКО ЈЕ БАЊАЛУКА ПОСТАЛА, љубавна игра 
у два дијела с пјевањем. Хрватски Kњижевни глаис-
ник, Загреб, 1940.Народно позориште Сарајево, 9. XI 
1939, ред. Јован Танић, музика Јанко Плецити. Наи-
родно позориште Бањалука, 14. II 1940, ред. Драган 
Јовановић (обновљена у сезони 1942/43).
ТРГОВИНА МЈЕШОВИТЕ РОБЕ, драма у три чина. 
Сарајево, 1941. Нови Бехар, 14/1941̒ 42, 1–2,. 26–35; 
2–3, 70–85.
Награђена Фрејденрајховом наградом. Драма је по-
слије рата прерађена са измијењеним расплетом и 
насловом – ПАУК.
МОШТАНИЦЕ, ВОДО ПЛЕМЕНИТА, комад из са-
рајевског живота у три чина с пјевањем.
Двије комедије (ОД КАКО ЈЕ БАЊАЛУКА ПОСТА-
ЛА и МОШТАНИЦЕ, ВОДО ПЛЕМЕНИТА), Загреб, 
Мала драмска библиотека, свезатк 8). Народно поза-
риште Сарајево, 17. X 1940, ред. Јован Танић. Народно 
позориште Бањалука, 7. И 1942, ред. Милан Орловић. 
Народно позориште Зеница, 12. IV 1952, ред. Хасан 
Хасановић.
ПРОШЕТАЛА ХАНА ПЕХЛИВАНА, романтична 
комедија у три чина с пјевањем. Народно позориште 
Бањалука, сезона 1942/43, ред. Милан Орловић.
ФЛИКЕР АДЕЛА
ПОМОЗИ СИ САМ, ПА ЋЕ ТИ И БОГ ПОМОЋИ, цр-
тица са села у два чина. Просвета, Сарајево, 16/1932, 
2, 39–44; 3, 63–87.



BILTEN BR. [3] БИЛТЕН БР.28

ДИОБА, позоришна слика са села у једном чину. 
Просавета, Сарајево, 17/1933, 1, 8–10; 2. 36–38; 3, 63–
65; 6, 140–142.
ДИОБА – ПОМОЗИ СИ САМ, ПА ЋЕ ТИ И БОГ ПО-
МОЋИ, позоришни комади. Слике са села. Сарајево, 
193–3,
КВИТАЊЕ, слика са села у једном чину. Просвета, 
Сараијево, 17/1933, 12, 265.
ХАМОВИЋ ВАСКО
ВУКОДЛАЦИ, комедија у једном чину. Гајретова 
мала позонница, св. 5, Сарајево, 1932. (Награђена на 
Гајретовом конкурсу трећом наградом, 1932).
HONDREY GJURO
СТРАЖМЕШТАР КЛИШАНИН, трагедија у два чи-
на. Сарајево, 1933. (Мала позорница, 4).
ХРГИЋ ЉУБО (псеудоним Хрвоје Бор)
РАЗГОВОР ГЕНИЈА И ЧОВЈЕКА, један призор. 
Хрватска просвјета, Загреб, 24/1937, 178–179.
АНЂЕО И ЧОВЈЕК. АНЂЕО И ПЈЕСНИК. Призори. 
Хрватска происвјета, Загреб, 25/1938, 110–115.
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