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Internacionalni teatarski susreti Brčko Distrikta BiH 2022. 

JA  NEMAM  DRUGU  PRIČU

Piše: Mladen Bićanić

Ovu romanesknu prozu dramatizirali su Ivan Velisavljević 
i Aleksandar Novaković, predstavu je režirao Marko 
Misirača, scenografi ju potpisuje Dragana Purković 
Macan a kostimografi ju Jelena Vidović, scenski pokret 
Marija Milenković a video i audio dizajn djelo je Petra 
Bilbije. Glumački ansambl mix je tri teatra: slovenačkog, 
iz Kopra, i dva iz Bosne i Hercegovine, Prijedora i NPRS 
iz Banje Luke, čine ga – Boris Šavija, u naslovnoj roli 
generala Borojevića, Aleksandar Stojković, Željko 
Erkić, Miljka Brđanin, Dean Batoz, Mirela Predojević, 
Blaž Popovski, on je sin u potrazi za nestalim ocem, 
optuženim za ratni zločin, a zapravo u nastojanju da 
otkrije svoj vlastiti identitet, kao i Mojca Partljić, Igor 
Štamulak i Lea Cok.  
Na pozadinskom zidu pozornice postavljeno je pet 
televizijskih ekrana: oni su neka vrsta prozora u svijet 
i historiju, na njima mi, publika, ali i protagonisti ove 
kazališne avanture, postupno pratimo važne događaje 
iz ne tako davnih vremena ovog podneblja – smrt Tita, 
raspad Jugoslavije, početak ratnih sukoba i stradanja na 
ovim prostorima, saznajemo i gdje se koja scena odigrava, 
gdje se akteri nalaze, u Puli, Beogradu, Novom Sadu, 
Ljubljani, Brčkom ili Beču – sve su to ključna mjesta 
što će ih glavni junak, mladi Vladan Borojević, proći 
na svom križnom putu ne bi li pronašao oca, a ustvari 
spoznao samoga sebe. Njegov otac proglašen je ratnim 
zločincem, skriva se, nedostupan je, sin ga želi konačno 
susresti, zadnji put vidio ga je još kao desetogodišnji 
momčić, sada je odrastao, mladi čovjek, želi znati što 
se to zbilo sa njim i zašto ga nema, želi se samim tim 

Prva i jedina velika, međunarodna koprodukcija stigla je na Internacionalne brčanske 
Susrete četvrte natjecateljske večeri, sa njom je zaokružena prva polovica festivala. Riječ 
je o predstavi nastaloj kao plod suradnje Pozorišta Prijedor, Gledališča Koper/Teatro 
Capodistria i Fondacije Friedrich Eber Stiftung iz Njemačke, zove se „Jugoslavija, moja 
otadžbina“, odnosno u originalu „Jugoslavija, moja dežela“, naziv je to istoimenog romana 
slovenskog fi lmskog i televizijskog redatelja, scenarista i književnika Gorana Vojnoviča.

suočiti sam sa sobom – kroz život njegova oca, generala 
Borojevića, kroz ta lutanja, bježanja i skrivanja koja 
otkrivaju svakim časom neke nove do tada skrivene 
istine, kroz neočekivane i zbunjujuće zaplete, ulazimo u 
tajnovite i nepoznate predjele i naših života, svega onog 
što smo preživljavali u ta sudbonosna vremena. 
Misirača predstavu, po strukturi, vodi na tri razine: jedno 
su sjećanja njenih junaka, tu preovladavaju emocije, 
osjećaji protagonista, njihov intimni doživljaj svijeta, 
drugi segment, nešto potisnutiji i ne tako očigledan, ali 
zato efektno pomaknut u predjele začudnog u teatru, 
snovi su i košmar, gotovo halucinantna stanja glavnog 
junaka, ti prizori zaogrnuti su svim onim neopipljivim, 
fantastičnim i nestvarnim što navire iz podsvijesti, treći 
nivo, najčvršći u predstavi, noseća je to konstrukcija 
komada, obiteljske su scene, realistične, ponekad surove 
i grube, no njima se predstava uozbiljuje, pokazuje nam 
se ono što smo, možda slučajno ili namjerno, zaboravili 
ili potisnuli, pomaknuli iz sjećanja. Bilo zato što bi 
stvarna istina o onome što se događalo kvarila naknadno 
uljepšanu sliku prošlosti, bilo zato da se sami opravdamo 
zbog nekog ponašanja zbog kojeg smo poslije požalili, ili 
jednostavno da se samo podsjetimo kako je zbilja tada 
bilo. 
Predstava, ponekad, ona ipak, ne treba zaboraviti dolazi 
iz nekog drugog, teatru istina srodnog područja, nastala 
je dramatizacijom jednog romana, može podsjetiti na 
formu pikarskog romana: tamo junak, kroz pustolovine 
savlađuje prepreke kako bi ispunio svoj zadatak, spasio 
princezu od strašnog zmaja, ukrao mu neprocjenjivo 
blago ili skršio moć zlog maga ili podmuklog čarobnjaka. 
Ovdje pak, taj cilj i svrha potrage/pustolovine, pronalazak 
je nestalog oca koji se skriva od pravde zbog ratnog 
zločina, on ga na kraju i pronalazi, stiže do te tako 
žudjene istine, ali shvaća da je ustvari sve vrijeme tragao 
za samim sobom, za vlastitim identitetom. Iskrena je to, 
opora ali i iscjeliteljska predstava, vrlo dobro posloženog 
glumačkog ansambla, sa sjajnim Borisom Šavijom u 
roli generala koji se skriva i koji kao jedino opravdanje 
može reći: „...to je bila moja sudbina, ja nemam drugu 
priču...“- kao i svaki dobar teatar i ova predstava otvara u 
nama skrivena pitanja, ne bježi od propitivanja i rušenja 
mitova, stereotipa i okamenjenih istina. Trijumfi rala je na 
prošlogodišnjim, jubilarnim 40. Pozorišnim/kazališnim 
igrama u Jajcu. 
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JUGOSLAVIJA, MOJA OTADŽBINA / JUGOSLAVIJA, MOJA DEŽELA, Gledališče Kopar, 
Pozorište Prijedor i Fondacija «Fridrih Ebert»

EMPATIJA, EMOCIJA  I  „JUGOSLAVIJA, 
MOJA OTADŽBINA“

Piše:  Srdjan  Vukadinović

Koprodukcijska predstava „Jugoslavija, moja otadžbina 
/ Jugoslavija, moja dežela“ nastala na osnovu romana 
književnika i reditelja iz Ljubljane Gorana Vojinovića i 
reditelja iz Gradiške, odnosno Beograda Marka Misirače, 
pokazuje jednu svojevrsnost različitih isprepletanih 
slojeva. Kako onih društvenih i političkih, tako i teatarskih. 
Dva teatra iz dvije različite društvene strukture bivše 
Jugoslavije daju dobar primjer kako je jedna zajednica 
o kojoj danas svi govore sa neskrivenim emocijama i 
zavisti zbog boljeg i zadovoljnijeg života, mogla opstati, 
makar, kao kulturološki fenomen. Pozorište iz Prijedora 
i Gledališče iz Kopra (Teatreo Copadistria) su objedinili 

kreativne, produkcijske i tehničke kapacitete i ispričali 
jednu zanimljivu i emotivnu, na prvi pogled izuzetno 
tešku priču, o traganju za prošlošću i za identitetom.

Gledajući ovu koprodukcijsku predstavu  mnogi 
posjetioci će sa sjetom pomisliti na to da su se na isti 
način, uz razumijevanje i toleranciju,  mnogi, naizgled, 
nepremostivi problemi i razlike mogli premostiti. 

Na južnoslovenskom, da se ne kaže jugoslovenskom, 
prostoru nema tragičnije i provokativnije teme od ratnih 
zbivanja devedesetih godina XX vijeka i svih zločina i 
bedastoća koje su nedostojne bilo koga ko ima i minimum 
savjesnosti i svijesti.  

Traganje za idenntitom je vječita slabost i čovjekova boljka. Koliko god se pokušalo 
jednostavno i bizarno govoriti o identitetskim svojstvim, ona se ne mogu relativizovati 
i svesti na ono što vole da čuju klero-nacionalne strukture. Neproduktivnim i 
neprepoznatim pojedincima u struci i profesiji izuzetno odgovara da se o identitetu 
govori u crno-bijeloj vizuri.
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U izazovnosti jedne takve teme u kojoj sin traga za ocem 
ratnim zločincem, koji je u bjekstvu razvila se predstava 
koja je puna samospoznaje, empatije i emotivnosti. U tom 
traganju i pisac, odnosno autori dramatizacije, i reditelj 
propituju mnogo toga što protagonisti događaja nisu 
znali ili su imali krivu predožbu o istome. Jugoslavija je 
bila jedna jako složena priča u mnogo boja i slojeva, a 
nikako crno -. bijela. Bila je smetnja manjine unutar nje, 
a i većini izvan u međunarodnoj zajednici, zbog mnogih 
pogodnosti kvaliteta života i sigurnosti koji veliki dio 
svijeta nije imao. Bila je jako skupa da se razbije kao 
cjelina, kako i navode protagonisti predstave. Zato je 
selektivno razbijana u manje i mane djelove sa kojima je 
bilo puno lakše manipulisati i pridobiti ih na tom fonu, 
nego sa jednom jako velikom cjelinom.

Bila je to jedna duboko organska tvorevina, a nikako 
vještačka, kako se nerijetko imputiralo izvana. Da nije 
bila organska, nego vještačka tvorevina ne bi se raspala u 
tolikom zlu i uništavanju i ljudskih, i materijalnih resursa. 
Tada bi i plišana ili obojena revolucija bila dovoljna da se 
„brak koji nije iz ljubavi“ razvede na miran način.

Ostao je umjesto jugoslovenskog i južnoslovenski prostor 
kao kulturološki fenomen povezivanja urušenih prostora 
koji je postojao mnogo prije i 1945, a i 1918. godine.

Inscenirajući ovakve teme koje još žive u sjećanju 
i životima mnogih, a za koje ih nerijetko vezuju i 
tragične sudbine, postoji mogućnost da se veoma lako 
sklizne u svojevrsni pamfl et. Mnogi autori radeći tzv. 
političko pozorište, a pri tome zadojeni ostrašćenošću i 
revanšizmom, zapravo, rade klasične političke pamfl ete.
Autorski tim predstave koja dolazi iz Prijedora i Kopra 
je izbjegao, jednim dijelom, takvu zamku, jer se u 
svojim dramskim projekcijama nije bazirao na užim 
pojedinačnim slučajevima zločina i nesreće, već o tom 
fenomenu govori kroz kulturu i duhovnost. Ostale su i 
zajedničke veze koje su neraskidive i od kojih su mnoge 
opstale zahvaljujući pritisku da se raskine i prekine 
sa svime što iole ima dodira sa jednom zemljom, koja 
je imala ugled u svijetu, a koja je imala zadovoljne 
stanovnike.

Reditelj, autor i glumci predstave „Jugoslavija, moja 
otadžbina / Jugoslavija, moja dežela“ ne žele i ne nastoje da 
pišu novu istoriju ili da vrše njenu reviziju, kao što je bilo 
slučajeva i u nekim predstavama prikazanim u nedavnoj 
prošlosti brčanskih kazališnih Susreta. Rediteljsko 
iščitavanje teksta na tanani i humorni način vodi glavnog 
junaka kroz različite situacije koje su obojene emocijom 
i kroz koje on saznaje mnogo toga, što nije znao ili je 

mislio da je to nebitno. Put glavnog junaka Vladana 
Borojevića (Blaž Popovski) je vrlo stresan, neizvjestan i 
provokativan. Ali, on svojim propitivanjima, uz  veoma 
homogenu igru svih ostalih protagonista predstave, gradi 
svoj lični univerzum koji jeste njegova porodica kao 
nukleus stabilnosti odnosa u užim, ali i znatno širim 
okvirima egzistencije.  U toj kući je mnogo i prostorija i 
predmeta i stvari koje traže odgovore. 

Poruka predstave je veoma snažna i hrabra. Prvo bi se 
svi oni koji su mislili drugačije o jednoj zemlji, morali 
upoznati sa odnosima u svojoj kućnoj zajednici, pa 
onda to širiti na okvire koji obuhvataju mnoštvo takvih 
arhitektonskih i osnovno egzistirajućih jedinki. Potrebno 
je da se svako bavi sobom i duboko preispita sopstvene 
postupke, pa da onda donosi sudove i zaključke. Reditelj 
ove predstave je uspio da postigne jednu punu glumačku 
harmoniju kroz rediteljske ideje koje su na prvi pogled 
nevidljive, ali odmah iza odigrane scene ili replike stvari 
i odnosi se ogole i postaju savršeno jasne(i).

Predstava „Jugoslavija, moja otadžbina / Jugoslavija, 
moja dežela“  na jedan univerzalan način postavlja i 
scenski razrešava pitanja koja su mnogima bila nepoznata 
ili su jednostrano tumačena. A u tako zategnutim 
odnosima kakvi su vladali pred raspad ove zemlje 
jednostranosti i proizvoljnosti su dominirale. Naučne 
spoznaje su bile smještene na „smetljište istorije“, 
a mitovi i srednjovjekovne zablude su dominirali. 
Formirale su se stereotipije o nacijama, narodima ili 
strukturnim segmentima koje su za cilj imale da razviju 
što više mržnje i pakosti. Tu je prestajala svaka logika, 
a počinjalo je ono što se zove sijanje mržnje i dozivanje 
nesreće. Koprodukcijska predstava Pozorišta iz Prijedora 
i Gledališča iz Kopra  na najbolji način razbija te zablude 
i razotkriva suludost inžinjeringa i drugih pogubnih i 
dehumanizacijskih zahtjeva i namjera. Između ideologije 
kao iskrivljene slike stvarnosti i života zasnovanog na 
smislu, empatiji i emociji uvijek treba izabrati ovo drugo. 
I to drugo razvijati i favorizovati i isticati nenametljivo, 
skromno i autoritativno. A to ova predstava fokusira i 
uspijeva da ostvari uvjerljivom glumačkom igrom, 
minimalnim dekorskim rješenjima i nenametljivim 
rediteljskim potezima punim smisla da se ne smije 
ispaštati za grijehe drugih. Pa makar i onih koji su 
roditelji, a čiji potomci tragaju za njima.
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JUGOSLAVIJA, MOJA OTADŽBINA, Gledališče Kopar, Pozorište Prijedor i 
Fondacija «Fridrih Ebert»

DOTAKLI SMO DNO ŽIVOTA

Piše: Almir Zalihić

Predstava počinje tako što na scenu izlazi čitav ansambl 
i svaki lik izgovara svoje ime i godinu kada je postao 
Titov pionir, a glumac koji igra glavnog junaka Vladana 
Borojevića, posljednji izgovara svoje ime i saopćava da 
nije bio Titov pionir.
Vladan je dijete Slovenke i Srbina iz Bosne i Hercegovine, 
ofi cira JNA. Oni žive u Puli, potom u Ljubljani… Tijekom 
rata u Hrvatskoj, 1992, majka Vladana obavještava da mu 
je otac nastradao. Međutim, nekoliko godina nakon rata 
Vladan  saznaje da mu je otac živ i da se skriva jer je haški 
optuženik. Terete ga za zločine počinjene tijekom rata u 
Hrvatskoj. Vladan odluči da nađe oca Nedeljka i suoči se 
s njim, da čuje njegovu stranu priče. Njegovo putovanje je  
reinkarnacija vlastitog djetinjstva i upoznavanje svijeta 
prošlosti kroz susrete s očevim prijateljima i drugim 
njegovim jatacima. Mnoštvo košmara pratit će ga na 
tom putu, da bi na kraju pronašao oca.  Našli su se u 
Beču, u restoranu «Stomach». Odnos otac-sin napet je ne 
samo u historijskoj perspektivi nego i zbog konkretnog 
generacijskog jaza. Ta je provalija toliko velika da se 
na sceni osjeća i fi zički i vizualno. Ocu se s raspadom 
Jugoslavije raspao svijet, dok sin pokušava da spozna sve 
elemente vlastitog identiteta. 
Dramatizacijski tim (Ivan Velisavljević i Aleksandar 
Novaković) vrlo spretno i vispreno prati ciklični tok 

Vojnovičevog romana i vodi predstavu naizmjenično 
iz sadašnjosti u dalju ili bližu prošlost kako bi naraciju 
učinili upečatljivom, jasnom i uzbudljivom, u mozaičkoj 
strukturi. Dramaturzi su priču ostavili otvorenom, tako 
da je svaki gledatelj može završiti i dodati joj vlastite 
odgovore i interpretacije.
Redatelj Marko Misirača režira delikatno, složeno i 
precizno. U pojedinim scenama koristi grotesku kako 
bi što plastičnije pokazao sentiment koji postoji u 
sjećanju na Jugoslaviju, kao i ono što je vodilo krvavoj 
oluji u kojoj se raspala. Suočava nas s uvriježenim 
predrasudama u okviru konteksta Jugoslavije (kakvi su 
Slovenci, Srbi, Bosanci…), koje su, naravno, u bliskoj 
vezi s preispitivanjem identiteta. Misirača jasno postavlja 
granice između Vladanovih snova i stvarnosti, iako 
snovi, u jungovskom ključu, stvarnost najavljuju i slute. 
Kontekst i putovanje kroz mjesta i vremena defi niraju se 
na video-bimu koji se sastoji od pet televizora (video-
dizajn Petar Bilbija), koji postaje prostor sjećanja i neka 
vrsta putokaza u Vladanovoj potrazi. Granice između 
planova u predstavi vrlo su jasne, a opet dovoljno fl uidne 
da priču iskažu u njezinoj kompleksnosti. 
Boris Šavija jugoslavenskog ofi cira Nedeljka Borojevića 
donosi kao krutog, a opet na neki naš (balkanski) način 
nježnog čovjeka koji se raspao s rasulom Jugoslavije, 
čovjeka koji je, kako Vladan na kraju zaključuje, 
profesionalna neznalica. Blaž Popovski je odlično 
odigrao svoju rolu. Vladan pripada svijetu drukčijem 
od očevog, ali je jednako osjetljiv i ranjiv. Izvrsna je i 
Mediha Miljke Brđanin, muslimanke iz Brčkog koja je 
Nedeljka skrivala. Ona prezentira bosansku naraciju u 
njenoj pitkosti i spontanosti. Čitav ansambl funkcionira 
kao uigran tim u kojem glumci rade jedni za druge da bi 
nam priču ispričali što uvjerljivije.
Kostimi Jelene Vidović slika su vremena u kojima junaci 
žive, jer svaki lik ne pripada vremenu u kojem se fi zički 
nalazi. Scenografi ja prati ono što je bilo karakteristično u 
tom vremenu a što danas pripada sjećanju, ali sudjeluje i 
u našoj stvarnosti. Muzika Petra Bilbije prati naraciju, a 
fragmenti pjesme Dotako sam dno života, neka su vrsta 
lajt motiva predstave.

Predstava Jugoslavija, moja otadžbina prema romanu Gorana Vojnoviča, u režiji 
Marka Misirače, prikazana je četvrte večeri Internacionalnih pozorišnih susreta 
Brčko distrikt BiH. U predstavi igraju: Blaž Popovski, Boris Šavija, Mojca Partljič, 
Aleksandar Stojković, Igor Štamulak, Željko Erkić, Tjaša Hrovat, Miljka Brđanin, Dean 
Batoz i Mirela Predojević – glumci prijedorskog, banjalučkog i koparskog pozorišta.
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Boris Šavija, glumac 

JOŠ JEDNA SJAJNA PREDSTAVA I MUČNA 
I TEŠKA PRIČA O KRVAVOM RASPADU 

JUGOSLAVIJE

Razgovarao Suvad Alagić   

Nakon svih igranja u predstavi «Jugoslavija, moja 
otadžbina», a pogotovo nakon dobivanja četiri nagrade 
za vašu ulogu , kako se osjećate  nakon večerašnjeg  
igranja pukovnika Nedeljka Borojevića u Brčkom na 
„daskama koje život znače“  gdje vas gledamo uživajući 
u vašoj glumi skoro već 20-ak godina?

Pa da. Mislim, ja sam nekako i odrastao kao glumac uz 
ovaj Festival, kao i uz Festival u Jajcu i mogu reći da 
uvijek rado igramo pred brčanskom publikom i drago 
mi je što smo baš ovom predstavom „Jugoslavija, moja 
otadžbina“ imali prilike da pokažemo večeras, jer smo 
je dosta igrali u regionu i bio je to i kuriozitet zato što 
se i Brčko spominje kao jedan od toponima u predstavi 
u kojoj naš glavni junak Vladan Borojević kreće u tu 
potragu za svojim ocem Nedeljkom Borojevićem. Tako 
da je ovo bila jedna neizbježna tačka gdje predstava 
treba da se izvede i zato mi je bilo veliko zadovoljstvo da 
večeras igram ovdje u Brčkom.

Moj, ali mislim i opći dojam je, kadgod dođete da igrate 
ovdje u Brčkom, vrlo ste upečatljivi, dinamični, uvijek 
date glumački maksimum od sebe, tako da ste i večeras 
povukli veliki glumački teret u ovom komadu koji bez 
pauze traje preko 140 minuta!?

Pa hvala vam na tim riječima. Ne znam sam šta tačno da 
kažem sada na to... Mislim da se to tako zadesilo, tako 
namjestilo i meni je to igranje na sceni uvijek veliko 
zadovoljstvo. Ja neskromno mogu da kažem da jesam 
glumac od energije, od temperamenta, što znači da mogu 

da na svojim leđima sve to da vučem, i vjerovatno reditelji 
to i prepoznaju pa mi i daju takve zadatke gdje trebam 
da budem nekakav, ili motor predstave ili onaj koji gura 
cijelu tu stvar na sceni. Mada to, opet kažem, bez mojih 
kolega koji smo svi tu nekako jednako u dramskom 
materijalu, jednako strasno prihvatamo tu cijelu stvar, 
jednako razigrano prolazimo kroz cijelu ovu stvar, ne 
znam kako da je nazovem, mučnu priču.

Priča je mučna, priča je gorka, i priča je naša!?

Ova priča je neminovna. Neminovno je da se svi 
mi nekako suočavamo s tim, nekim vremenima i 
bremenima prošlosti, jednim vremenom u kojem sam 
ja recimo imao 13 godina. Naprimjer, kad sam izbjegao 
iz Visokog, i onda je meni bilo jako stalo da probam 
nekako iz tih dokumentarističkih materijala iz kojih je 
jako teško prokljuviti šta je, ustvari, bilo istina. Sve te 
predstave koje se bave posljedicama tih vremena i nekim 
rasturenim porodicama, sve mi to nekako ide u prilog da 
se nekako na svoj lični umjetnički način, kroz neku svoju 
prizmu ličnog obračunam i uhvatim u koštac s tim nekim 
stvarima koje nas sve skupa opsjedaju, koje su i mene 
opsjedale, i sada, i kao dijete, i ta mučna priča će nas, 
nažalost opsjedati, još dugo, dugo godina“.

Predstava ima koherentnu kompoziciju, vrhunsku 
dinamiku, sjajnu glumu cijelog glumačkog ansambla, 
odličnu nadopunjujuću ekipnu  igru na sceni, i može se 
reći da  predstava «Jugoslavija, moja otadžbina» nema 
slabe tačke. Može li ova predstava, može li bilo koja 
predstava, komad, drama, pozorište-kazalište, uticati na 
individualnu i kolektivnu našu svijet?

Pozorište nažalost ne može da utiče ni na kakvu 
kolektivnu svijest. Mislim da su to zablude da pozorište 
može da mijenja svijet, da ima takvu ulogu. Mi bismo 
to svi voljeli, to da pozorište ima mnogo veći uticaj i 
ulogu nego što ono zaista ima. Istina, pozorište može 
na nekom individualnom planu nekome neke vidike, 
neke perspektive da otvara koje nije imao do sada, ali 
generalno mislim da sam tu priličan pesimista u tom 
nekom smislu, da pozorište sad tu treba i treba i da može 
da mijenja stvari. Čak mislim i da ne treba. Pozorište je 
tu da postavlja neka pitanja, da se ljudi prosto pitaju čak, 
da pozorište pokazuje pravo lice neke stvarnosti.
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Marko Misirača, režiser

UMJETNOST NE MOŽE RIJEŠITI 
HISTORIJSKE NEDOUMICE

Piše: Emina Osmić Hajdarević

Poznato je da ste naišli na niz prepreka pri produkciji 
predstave. Poželite li nekada raditi nešto zbog čega Vas 
neće zaboljeti glava?

Inače se pričalo i pisalo dosta o tome, možda i previše. 
Bilo je prepreka. Sada s ove distance želim da vjerujem 
da su nas sve te prepreke nekako gonile i još više ubijedile 
da smo u pravu i da treba da izguramo tu priču. I hvala 
svima, na čelu s producentima iz Kopra, Prijedora i 
Fondacije Friedrich Ebert. Ispalo je da dobro, da je 
zdravo, da se ova priča, kako god bila bolna i emotivna i 
da se ispriča, da se iznese na scenu, da se otvori dijalog na 
temu ovih stvari o kojima roman govori. Ona je, naravno, 
mnogo drugačija od one ljubljanski izvorne verzije koju 
režira Ivica Buljan. To je i Vojnović sam rekao da se vidi 
da su ovo radili ljudi s prostora Bosne i Hercegovine koji 
opet imaju svoje neka učitavanja u materijal. Niste uvijek 
u prilici da birate sami materijal, ali kada jeste, vuče vas 
ono što poznajete, a čini mi se da imam neka poznavanja 
na ovu temu i što vam je blisko, što vas boli i s čime 
želite da se suočite. Ako nemate neku vrstu emotivne 
identifi kacije s tim, onda nemate ni neku potrebu da 
radite, a bez te unutrašnje potrebe nema ni procesa. 

Da li je ova predstava jedna premosnica, način da se 
izliječi kultura sjećanja koja na našim prostorima zna 
biti kultura manipulacija, laganja i opravdavanja?

Gotovo pa oksimoron «Jugoslavija, moja otadžbina» naslov je predstave koja 
nasmijava karikaturalno «blesavim» motivima nekadašnjeg života, budi nostalgiju 
jambolijom na kauču, podsjeća na opća mjesta kratkog perioda zajedništva poslije 
i prije «otadžbinske» krvave historije. Organski nastavak Cvijetićevog «Crvenog 
solitera» s prošlogodišnjih Susreta, režira Marko Misirača.

Ja bih jako volio da pozorište i umjetnost generalno 
mogu da imaju tako jaku funkciju u društvu, nisam 
siguran da je imaju. Nekad se čak i imputira, po meni, 
nešto što je opasno, npr. kada određeni etniciteti imaju 
potrebu da neke historijske nedoumice pokažu kroz 
umjetnost; pa im treba fi lm, sada banalizujem, treba im 
fi lm o Vukovaru, o Srebrenici, o Jasenovcu itd. Ne može 
umjetnost da odgovori na te stvari, da se snimi jedan fi lm 
na tu temu i da se smire strasti na tu temu, to je gotovo 
nemoguće. To je zadatak istorije, pa i politike. Vi imate 
priču; posle Drugog svjetskog rata jedan državni plan 
između Francuske i Njemačke na 25 godina u kojoj su se 
oni dogovarali kakav da bude plan i program u lektirama, 
u književnosti, u školstvu. Te stvari moraju da se rješavaju 
na višim instancama. Umjetnost nema tu vrstu moći, ona 
ima neku subverzivnu vrstu moći da ovako na ovaj način 
približi ljude, da prožme ljude, da jedni druge prožmu 
kroz rad, pogotovo kada su u pitanju koprodukcije, to 
je posebno zdravo i to je dobro da se dešava što više. 
Evo, nedavno je bila i predstava koju ćete, nadam se, 
gledati dogodine na Festivalu, «Što na putu spavaš» 
Darka Cvjetića, vrlo slična priča, sličan ugao gledanja 
mladih. Kako su isto neki mladi ljudi koji nisu ni rođeni 
u vrijeme rata, a sad nose breme tog rata. A u pitanju 
je koprodukcija Novi Sad, Zagreb, Sarajevo, odakle neki 
mladi ljudi pokušavaju jedni druge da upoznaju i nađu 
neku zajedničku priču, da se to jugoslovensko u nekom 
mnogo ljepšem, višem, smislenim obliku dogodi. To je 
ono što pozorište može i na čemu treba raditi.

Ipak kreiranjem repertoara, nagrađivanjem ili 
forsiranjem određenih predstava politika upravo i 
neposredno kreira određenu kulturu sjećanja.

Ova predstava i ta koju sam spomenuo, one su sve nastale 
iz gerilske potrebe dvoje-troje ljudi. Ne nastanu one 
programski. Ali umjetnost uglavnom nastaje iz otpora. 
Kad ti je dobro, nemaš potrebu ni u čemu da pričaš.

Je li bilo dileme kako predstaviti oca: kao zločinca, kao 
heroja ili jednostavno kao čovjeka?

Mi smo se odlučili, slijedeći liniju samog romana, proznog 
predloška, da zapravo sve gledamo kroz jedan subjektivni 
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kadar glavnog junaka Vladana, mladića, generacije koja 
nije doživjela rat, koja nije ni kriva za rat, ni odgovorna, 
a na neki način joj se neke stvari danas imputiraju i mora 
na neki način da se odredi, iako to nije željela. A u ovoj 
generaciji očeva su možda mogli drugačije. Dakle mi kroz 
njih gledamo i sve likove na čelu, naravno, s ocem. On 
zapravo kroz sjećanja, kroz saznanja o njima sklapa priču 
u formi neke slagalice. To je nama bilo zanimljivo; u tom 
traganju s dvojicom glavnih glumaca Blažom i Borisom, 
da i tog oca pravimo na više različitih načina, onako kako 
ga se on sjeća, da mu ne damo samo jednu dimenziju. 
Mislim da su to ukratko, naravno, tragične ličnosti. Ima 
takvih likova, recimo «Janez» Siniše Kovačevića i u 
drugim nekim djelima, koji su tako tragično povjerovali u 
tu ideju i zbog te ideje činili očigledno neke stvari koje su 
nedopustive. Nije nam to bio centar, iako, razumljivo mi 
je da zbog intrigantnosti publiku to često zanima, ta neka 
vrsta presude: Je li on krivac ili nije? Samom Vojnoviću 
to nije bilo važno. Mnogo su druge, suptilnije stvari u 
ovom tekstu. Mislim da je ta priča o Hagu i o ratnom 
zločinu čak i svojevrsni mamac. Mala zamka, prevara, 

da se ljudi navuku, pa su se neki i navukli; naravno, 
producenti koji su odustali od rada na projektu, misleći 
da je to neki pamfl et u kome se nešto tako crno-bijelo 
osuđuje. Predložak za predstavu je mnogo kompleksnija, 
a nadam se da smo i mi dorasli predlošku. 

Kakvo iznenađenje da se dio radnje dešava upravo u 
Brčkom, tako je i u Vojnovićevoj knjizi?

Tako jeste. Jeste, to su toponimi i nama je bilo jako 
zanimljivo i da odigramo u tim mjestima. Manje-više 
smo odigrali u svim gradovima: bili smo u Beču, Novom 
Sadu, Puli, Trstu. Kod velikih pisaca ništa nije slučajno. 
Ima to neku svoju simboliku. Distrikt - ni tamo, ni ovamo, 
ima to svoju crnohumornu, ironičnu priču. Mislim da je 
imalo smisla da odigramo i u ovom gradu.
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Aleksandar Stojković, glumac

TEATAR TREBA DA UPIRE PRSTOM U 
BOLESTI DRUŠTVA

Piše: Alma Kajević

Glumca Aleksandra Stojkovića u predstavi smo gledali 
kao Emira Loza. Njegov lik možemo smjestiti u središte 
i vesele i bolne scenske igre tokom koje se oslobađaju i 
smijeh i strepnje i frustracije.

Naši teatri izgleda vole da se obračunavaju sa ratnim 
traumama. Šta je sa glumcima, koliko vama prija tematika 
i igranje uloga opterećenih ratnim i poslijeratnim 
traumama?

Iskreno, nisam ljubitelj čeprkanja po tim ranama. Mada, 
ovo je najmanje priča o ratu. Ovo je priča o raspadu 
porodice, nerazumijevanju između oca i sina. Pokušali 
smo da izbjegnemo stereotip. Znate, kad se kaže ofi cir 
JNA, još ako je po nacionalnosti Srbin, odmah je ratni 
zločinac.  Tako da je bio izazov da to radimo. Mada, nije 
mi prvi puta da radim predstave na ovu temu. Bili smo 
ovdje sa predstavom Sinovi umiru prvi. Od tih tema ne 
možemo pobjeći. Nije to trajalo dva dana, nego četiri 
krvave godine. Ne treba ćutati o velikom zlu u kojem smo 
svi stradali. Kada se sve završi i kada pogledao unazad 
vidimo koliko je sve bilo besmisleno.

Možemo li se nadati iscjeljujućoj moći teatra?

Teško. Tetar nije ni započeo tu budalaštinu niti može 
to da iscijeli. Možemo samo da upiremo prstom u te 
teme i probleme. Pitanje je samo da li će ljudi doći da to 
pogledaju pa da poslije toga požele da se nikad ne ponovi. 
Mada, ne vjerujem. Snimljeno je dosta fi lmova na temu 
Drugog svjetskog rata i stradanja, pa smo se poslije 50 
godina poubijali bez razmišljanja. To je problem kod nas. 
Ja sam bio vojnik tog doba i govorim mlađima da se smire 
jer ne znaju šta je zlo rata. A oni imaju usijane glave, lože 
se na neke soft uniforme, na neke vježbe. Ne čuju kada 
im se govori da se ostave toga. Isto je tako govorio moj 
djed, koji je bio spomeničar i prvoborac. Kada je 1991. 
godine vidio da mu se raspada zemlja govorio je: „Sjedite 
djeco, ne znate vi šta je rat“. Umro je od tuge na kraju. 
A usijane glave ne razumiju, sve dok pored njih granata 
nekome ne prospe crijeva. Tek tada shvate da rat nije igra. 
Ali, dok smo mi ovdje, koji znamo šta je to, nadam se da 
ova nesrećna zemlja neće ponovo doživjeti  takvo nešto 
i da će to biti zadnji rat. Mladi imaju priliku gledati rat u 
Ukrajini gdje se narod ubija i koji ne donosi ništa dobro. 
Na kraju će i oni, kao i mi, praviti ovakve predstave da 
upozoravaju.

Ali tada će biti kasno.

Naravno, kasno je tada. Mnogo je majki zakukalo na svim 
stranama, a od toga nema ništa gore. Ja to nisam razumio 
dok nisam dobio svoje dijete. Zamislite da dođe neko da 
vam mobiliše dijete, da ga pošalje u takvo nešto... Bolje 
da pravimo predstave, da o tome pričamo, pa da imamo i 
različita mišljenja, samo da se nikad više ne dogodi.

Kompletna radnja predstave je odlična metafora, s 
obzirom na to kako se likovi bore sa različitim demonima, 
poput lika oca koji na kraju tone u ambis raspada baš 
kao i cijela zemlja.

Zanimljivo je kako su se ti mješoviti bakovi raspadali 
zajedno sa zemljom u kojoj su bili, ta nesreća, taj 
nesporazum, da tom čovjeku ni rođeni sin ne vjeruje 
da nije kriv. Kuda to sve vodi, raspadu zemlje, raspadu 
cijelih porodica. Još jedna zanimljiva nit ovog komada, 

Hrabro preispitivanje komplikovanih posljedica raspada države koju su mnogi 
opisivali kao stabilnu i sretnu, okosnica je predstave „Jugoslavija, moja otadžbina“. 
Pod iskusnim rediteljskim vodstvom Marka Misirače, ali i kombinovanim glumačkim 
ansamblom, višestruko nagrađivana predstava je igrana preko 30 puta u Sloveniji, 
Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Italiji, a sinoć i pred brčanskom  publikom, 
koje se itekako tiče ova tematika.
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ove predstave, njegove adaptacije i pretvaranja u dramu, je 
velika priča o drugarstvu. Oni su svi otišli na svoje strane 
ali su ostali veliki prijatelji. Svi oni iz te bivše armije koja 
nažalost nije uspjela da spasi tu zemlju. Interesantna je 
priča da su to drugarstvo zadržali poslije svega, da jedan 
drugog pomažu i da su ostali u kontaktu. To dakle nije 
nemoguće, ti bivši udbaši i dan danas lijepo sarađuju, bez 
obzira što narod misli da je drugačije.

Kada ste počeli raditi na ovoj predstavi nailazili ste na 
različita iskušenja, na teške okolnosti, pa i sam kovid se 
„urotio“ protiv vas. Ipak, završilo je dobro i predstava 
ima uspješan festivalski život. Da li ste Vi kao dio 
ansambla zadovoljni učinjenim?

Izazov je postojao, mi smo tu predstavu krenuli raditi u 
Narodnom pozorištu u saradnji sa Koprom, pa je uslijedila 
duga pauza zbog korone. Potom se promijenila uprava u 
Narodnom pozorištu i smatrali su da na repertoaru ne 
treba da bude ova predstava. To je naravno legitimna 
volja uprave. Ja sam odnio tekst u Prijedor i oni su to 
prihvatili. Usporila nas je ova korona ali uspjeli smo da 
je završimo. Imali smo preko 30 izvođenja. Više smo 
igrali u Sloveniji i tamo predstava jako dobro prolazi. 
Predstava je dobila dosta nagrada na festivalima. Mislim 
da je Marko Misirača to veoma vješto napravio, pošto 
se provlače duhovite scene vezane za jugonostalgiju, za 

vrijeme kada se opuštenije živjelo. Ti ofi ciri su u stvari 
dobro živjeli u to vrijeme, bili su dobro plaćeni, imali 
dobre stanove i uživali a kada je došlo vrijeme da tu 
državu spase nisu to uspjeli. 

Moto ovogodišnjih Susreta u Brčkom je Bolest društva. 
Kako biste Vi kao iskusan glumac smjestili večerašnju 
predstavu pod njegovo okrilje?

Može da se primijeni jer do svega onoga o čemu govorimo 
u predstavi je i došlo zbog bolesti društva. Meni lično je 
žao što Narodno pozorište nije ove godine na festivalu jer 
smo poslali dvije odlične predstave. Od kako je obnovljen 
festival nismo izostali niti jednu godinu. Navikli smo na 
ovaj festival, pa i kada su neki vjetrovi udarali po njemu 
bili smo na njegovoj strani, jer lako je festival ugasiti, 
teško ga je održavati. Ionako nas ima malo i trebamo to 
čuvati. Vjerujem da se vidimo sljedeće godine. 
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Igor Štamulak, glumac

Piše: Adis Mujdanović

“Za artiste nikada nema granice”, ističe na početku 
razgovora slovenski glumac Igor Štamulak, Brane.

Član Gledališče Koper Teatro Capodistria se prisjeća da 
je u Jugoslaviji uvijek bilo tako, išlo se na festivale širom 
zemlje, te da se najnovijom saradnjom, iako ta država 
više ne postoji, to ponovo vraća.

“Mislim da smo imali već sedam-osam festivala po bivšoj 
Jugi i svuda su sretni da dolazimo. Iz drugog dijapazona 
za selektore, još bolje je ako imaju u jednoj predstavi i 
Slovence, Bosance, Srbe, Hrvate. Sve ove jezike”, navodi 
Štamulak.

S obzirom na to da se ova koprodukcija pokazala 
veoma uspješnom, već planiraju novu sa umjetnicima 
iz Banjaluke, a ranije su sarađivali i sa mađarskim. Za 
glumce je to, naglašava on, od velikog značaja.

“Sve akademije u regiji imaju svoje varijante. Kod nas 
u Sloveniji je austrougarski način: red i disciplina. Na 
Balkanu je potpuno drugačije. To je jedna baš dobra 
stvar da možemo graditi glumačke načine. To se ne može 
kroz brzi kurs, nego je najbolje kroz saradnju sa drugim 
teatrima.”

Predstava “Jugoslavija, moja domovina”, napominje 
Štamulak, nema nikakve veze sa politikom. Smatra da 
ljudi koji ih gledaju na festivalima bilo gdje dolaze zbog 
umjetnosti.

ZA ARTISTE NIKADA NEMA GRANICE
Slovenačko-bosanskohercegovačka koprodukcija predstave “Jugoslavija, moja 
domovina” pozitivan je primjer saradnje umjetnika u regiji, iako se bave teškim 
temama kao što je suočavanje sa burnom zajedničkom prošlošću.

Ljudske sudbine

Rat devedesetih godina prošlog stoljeća najviše je utjecao 
na ljudske sudbine širom zemalja bivše Jugoslavije, 
pogotovo u porodicama koje imaju pripadnike više 
nacionalnosti.

Priča u ovoj predstavi prati put protagoniste Vladana 
Borojevića kojeg tumači glumac Blaž Popovski, te 
njegovu konkretnu i simboličku potragu za ocem, 
ofi cirom bivše JNA i ratnim zločincem u bjekstvu. Taj 
put postaje polazište bolnog suočavanja sa sobom, sa 
ličnim traumama i strahovima, ali i redefi nisanja ličnog i 
nacionalnog identiteta. Na sceni se istinito budi duh naše 
nedavne prošlosti, kroz žive pjesme i vješto razigrane 
dramske situacije.

“Kad smo bili u Prijedoru i Banjaluci, radeći ovu 
predstavu, imali smo mogućnost da pričamo sa ljudima. 
Uvijek sam plakao. Ja sam bio dječak, imao sam 13 
godina kada je kod nas počeo rat. Nije mi bilo svejedno, 
išli smo u sklonište, kod nas je to trajalo 11 dana. Ali u 
drugim zemljama to su bile teške priče”, priča Štamulak.

Na kraju razgovora iznosi zaključak, prisjećajući se radnje 
iz “Antigone”, djela starogrčkog dramatičara Sofokla.

“Svi pokopani ljudi će imati svoje groblje. Tada možemo 
da počnemo da živimo u miru. Ne samo kod nas, nego i 
u cijeloj Evropi ljudi samo čekaju da se nešto dogodi. To 
nije dobro, još nismo završili stare priče, a već otvaramo 
nove. Ali, ako se otvori nova priča sa fašizmom, treba 
samo jedna iskrica i neće dolaziti do male vatre, nego 
će biti velika vatra i opustošit će sve. Svi ljudi moraju 
da rade na tome da si želimo mir. Oni koji pale iskre bi 
trebali da idu na sud. Ne govorim samo o Bosni, Srbiji, 
nego i o Sloveniji, Austriji, Italiji. Morali bi imati sistem 
da završimo s time. Svaki rat koji započne nije dobar. 
Ima toliko malih priča i sudbina koje niko ne zna. Oni 
u politici, vladari uvijek negdje odu, a najviše stradaju 
obični ljudi.”
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Dean Batoz, glumac 

VELIKE SILE SU UČINILE SVOJE

Piše: Edin Osmanbašić

Ova predstava je koprodukcija,  je li ujedno i vid neke 
poruke?

Jeste, ovo je koprodukcija Gledališča Koper i Pozorišta 
Prijedor. Premijera ove predstave je bila prije, otprilike, 
godinu i po dana. A što se tiče poruke, mislim da svaka 
predstava nosi neku poruku, neku priču. Čuo sam 
komentare publike dok sam izlazio iz sale. Dosta nam 
je tih nekih ratnih priča, tako da je ova priča na prvom 
mjestu jedna porodična priča, koja najmanje govori o 
ratu. Rat je samo uzrok svih tih dešavanja koja su se 
poslije toga desila u toj porodici. Vidio sam u vašem 

Biltenu jedan naslov, kako je porodica rješenje svih 
problema, i mislim da naša predstava govori o tome, o 
tim nekim međuljudskim odnosima, a na prvom mjestu o 
porodičnim odnosima.

Spominjete međuljudske odnose. Kada smo kod toga, 
morao bih Vas pitati, da li je bilo komunikacijskih 
problema, odnosno problema u razumijevanju, pogotovo 
na početku saradnje?

Ne, nije bilo toga. Slovenački glumci i mi se odlično 
razumijemo. Kada malo sporije pričamo, oni nas razumiju, 
a oni kada malo sporije pričaju, i mi njih razumijemo. 
Tako da nije bilo problema. Oni su jedna sjajna ekipa, 

Dean Batoz je glumac, rođen 1982. godine u Banjoj Luci. Završio je srednju muzičku 
školu u Prijedoru, te 2005. godine diplomirao glumu na Akademiji umjetnosti u 
Banjoj Luci, u klasi prof. dr Vladimira Jevtovića. Od 2005. godine radi u Pozorištu 
Prijedor, a od 2008. godine vodi Dramski studio „Živko Desnica“, u sklopu Pozorišta 
Prijedor. Njegovu karijeru krase kako pozorišne, tako i mnoge fi lmske odnosno 
serijske uloge.
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odlično pozorište, odlično su organizovani. Mnogo rade, 
mnogo igraju, jako su ozbiljni i profesionalni, i nama je 
doista bila čast raditi sa njima. Dosta smo putovali, dosta 
igramo ovu predstavu, i gdje god da smo došli, sjajno je 
bilo.

U samom nazivu predstave stoji Jugoslavija, a i cijela 
predstava se ‘vrti’ oko nje. Jeste li Vi jugonostalgična 
osoba?

Znao sam da ćete me to pitati. Ja nisam jugonostalgičar, 
jer sam bio mali kada se to sve događalo. Ja sam 
posljednja generacija pionira. 1989. godine sam položio 
tu „pionirsku zakletvu“, ali nisam imao vremena da 
se zaljubim u Jugoslaviju, kao recimo te neke starije 
generacije. Tako da ne znam šta sam propustio, ako sam 
uopšte nešto propustio. To bi mogle možda bolje reći moje 
starije kolege, ali pitanje je dobro, s obzirom na to da je u 
publici bilo dosta te publike, koja to doživljava na jedan 
potpuno drugačiji način negoli ove mlađe generacije. Oni 
se svega toga sjećaju, npr. te utakmice protiv Argentine ili 
tih nekih detalja koje povezuju sa bivšom Jugoslavijom.

Da je Jugoslavija ostala u svom prvobitnom sastavu, da 
li bi nam bilo bolje?

Imao sam 7 ili 8 godina kada se Jugoslavija ‘raspala’, i 
stvarno ne znam kako bi se danas živjelo. Kao što jedna 
rečenica u ovoj predstavi kaže: „Velike sile su učinile 
svoje“. Vjerovatno je bilo dobro i zato ona nije mogla 
opstati, pretpostavljam.

Nastupali ste nekolicinu puta sa ovom predstavom, širom 
Balkana. Kakve su reakcije publike, da li postoji razlika 
u reakcijama, ovisno o tome gdje nastupate?

Postoji neka određena razlika. Dok smo pripremali 
ovu predstavu komentarisali smo potencijalne reakcije 
publike, ovisno o sredini u kojoj budemo nastupali. I 
ima raznih mišljenja, suprotnih stavova. Ljudi drugačije 
reaguju. 

Poruka je jasna. Priča se i o ratnim i o postratnim 
dešavanjima, priča se o nekim ‘zlim’ ljudima. Rađamo 
se kao dobri ljudi, a šta navodi pojedince da postanu zli? 
Šta mislite o tome?

Moje mišljenje, ujedno vođeno i samim tekstom romana 
Gorana Vojnovića, koji je genijalno napisan, je da su krivi 
ljudi. Zavisi u kakvoj ste sredini, jer ako su ljudi oko vas 
zli, postat ćete i vi zli. Jednostavno je, birajte društvo. To 
je neko moje mišljenje.

Glumili ste u mnogim fi lmovima, serijama, ali ponajviše 
u pozorišnim predstavama. Šta je ključna razlika u tim 
medijima i šta vi preferirate?

Moja prva ljubav je pozorište, to i preferiram. Mislim 
da se danas pozorište jako teško nosi sa televizijom, 
sa internetom, sa tim društvenim mrežama, sa tom 
pomamom kiča i šunda, tih raznih „emisija“ odnosno 
rijalitija. Svako od nas ima misiju da sebe uloži u 
pozorište, kako bi prenio neku poruku ljudima, da bi ih 
nešto i naučio.

Da li postoji neka uloga u Vašoj karijeri koja je direktno 
utjecala na Vas?

Igrao sam dosta uloga. Na kraju krajeva, posao glumca 
je kao i svaki posao. Dođemo na posao, odemo s posla, 
skinemo kostim i okačimo ga na ofi nger. Naravno da 
svaku ulogu doživljavam i trudim se da stanem iza nje, 
ali da me je neka uloga mijenjala kao čovjeka, nije. 

Na kraju bih se htio osvrnuti još jednom na ovu predstavu, 
odnosno na Vaše likove, tj. likove koje tumačite. Ko su 
Cera i Risto, šta oni predstavljaju u ovom pozorišnom 
komadu?

To su ti neki likovi koje smo spominjali na početku 
razgovora. Oni su jugonostalgičari, ta neka ‘starija’ 
generacija, koja je živjela u bivšoj Jugoslaviji. Njima 
je žao Jugoslavije, iako lično nemam mnogo životnog 
iskustva iz tog perioda, na sve načine sam ih pokušao 
braniti i shvatiti, kako oni razmišljaju, šta se to desilo 
tada, šta se desilo u ratu i šta se desilo poslije. To su dva 
lika koja su kristalno jasna, kojima je krivo što se to sve 
izdešavalo. Ima mnogo takvih ljudi. Mislim da je dosta 
njih i večeras u sali bilo.
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Lara Fortuna, glumica

POZORIŠTE JE MOJ DOM

Piše: Suada Malkanović

Koja je uloga Nađe u cijeloj ovoj priči i šta ona zapravo 
donosi?

Mislim da ona donosi taj svijet koji Vladan ima prije 
nego što on spozna da je njegov otac mrtav. Ona vidi 
kako njega ova priča o ocu boli i trga. 

Nađa je djevojka koja vodi zdrav i normalan život, i na 
trenutke ne može razumjeti traume glavnog lika. 

Da, ona ne može razumjeti jer je u svom svijetu. Ona bi 
htjela ići van i provoditi se, to je neki  studentski život 
koji ona živi, dok je Vladan u potpuno drugoj priči.

Koliko je važna Nađina podrška Vladanu  u ovoj situaciji?

Vrlo je važno da ona bude na njegovoj strani, ali kad je 
partner na drugoj strani, u svom nekom svijetu, onda on 
ne dozvoljava da mu ona bude blizu. Možda da bi je na 
neki način zaštitio da ne bi ona trpila neke stvari. Veoma 
je važno u takvoj situaciji da ona bude na njegovoj strani, 

da mu pruži podršku a  on da dopusti da ona dođe do 
njega. Tako da ja mislim da je to najbitnije inače će se 
veza raspasti.

Da li Vam je bilo zahtjevnije iznijeti tekst koji prati Vašu 
ulogu ili glumiti samo pokretima, bez teksta?
Mislim da mi je bilo teže glumiti sa tekstom. Ja nisam 
dugo u ovoj predstavi, od skoro sam uskočila u ovaj lik. 
Uglavnom svi su kolegijalni tako da nije bilo toliko teško.

Prvi put ste u Brčkom. Kako ste zadovoljni brčanskom 
publikom?

Vrlo sam zadovoljna, mislim da su uživali u predstavi. 
Vidjela se ta njihova dobra energija.

Šta trenutno radi Lara Fortuna, čime se bavi?

Trenutno radim u Slovenskom narodnom pozorištu 
Nova Gorica. U septembru sam završila master studije 
a trenutno radim jednu dječiju predstavu. Također imam 
neka snimanja, radim na drugoj predstavi, glumit ću u 
drami Antigona.

Glumite li samo u pozorištu ili i u fi lmu?

Glumim u seriji “Gospodin profesor” i ovog ljeta smo 
završili drugu sezonu snimanja. Dobila sam i jednu 
ulogu u novoj seriji, a za fi lm ne znam. Snimala sam neke 
kratke fi lmove a neke velike.

Gdje ste se bolje pronašli, na daskama koje život znače  
ili u fi lmu?

U pozorištu sam kao kod kuće. Film tek sad bolje 
upoznajem i drag mi je ali pozorište ipak smatram svojim 
domom.

Lara Fortuna u predstavi “Jugoslavija, moja otadžbina” u koprodukciji Gledališča 
Kopar iz Slovenije, Pozorišta Prijedor i Fondacije Fridrih Ebert tumači ulogu Nađe, 
Vladanove djevojke koja vodi zdrav, normalan i običan život. Ona je snažan 
kontrapunkt Vladanu te na trenutke ne može razumjeti traume glavnog lika.
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Жељко Еркић, глумац

ЉУДИ ПАМТЕ, ТО ЈЕ ЊИХОВО НАЈВЕЋЕ 
ПРОКЛЕТСТВО

Разговарала: Драгана Лукић

Ко је стриц Данило и која је његова улога у овом по-
зоришном комаду?

Данило је неки измишљени стриц, заправо јесте род 
писцу, али није по крвној линији. То је један човјек, 
као и море тих људи, тих година у Србији, који су би-
ли заслијепљени вођством Слободана Милошевића. 
Аутор ми је дао само ту индикацију и мени је било 
јасно какав је то карактер, какви су то људи код којих 
није постојала никаква друга опција. Они су се слије-
по држали његове визије и из тога сам ја црпио тај 
лик, намаштавајући сам детаље.

Иако нису заправо били у крвном сродству, Данило је 
ипак много волио Владана.

Да, ја сам га тако „обојио“. Ја сам у ову представу 
ускочио непосредно пред премијеру. Љубиша Сава-
новић је требало да игра ову представу и он је био на 
читаћим пробама. Он је имао мало другачију визију 
овог лика, али ја сам га тако доживио. Имао сам неку 
своју визију како би тај човјек требао да изгледа и 
како би он замишљао правду, јер сви овдје у овом ко-

маду, на свој начин ,интерпретирају правду. То је, на 
крају крајева, можда био и проблем свих нас у пред-
стави.

Шта је главна порука овог позоришног комада у коме 
је приказан распад једне државе, друштва, породице 
и пријатељстава?

Управо то, сви појединачни карактери говоре своју 
визију. На крају ми можемо да видимо суштину, људе 
који су немоћни да промијне ситуацију која надола-
зи. Сви они имају људске проблеме, породичне про-
блеме, мијешани брак, то је све оно што нам је позна-
то. Ја бих волио да ова представа, као и многе друге 
које ће бити на овом фестивалу, укаже на нешто што 
се сада дешава, и да укаже на то публици која гледа, 
да би она то могла промијенити, нигдје друго него на 
изборима.

У једном момету, Данило на сцени говори о људском 
проклетству. На шта је тачно мислио?

Мој лик на крају каже „људи памте и то је њихово 
највеће проклетство“. Када би људи моглим да за-
памте, па из тога науче да не понављају исте грешке, 
то би била моја лична, а чини ми се и Данилова пору-
ка из ове представе.

С обзиром на то да је овогодишња тема театарских 
сусрета у Брчком „болест друштва“, колико ова 
представа кореспондира тој теми?

Нажалост, итекако кореспондира. Ово је била болест 
друштва деведесетих година, и дан-данас постоје те 
исте трзавице. Ми глумци имамо прилику и ту срећу, 
такав нам је посао, да путујемо по свијету и да види-
мо неке друге дефиниције друштава.  Видимо да је 
свијет отишао у неком другом правцу, да може да иде 
у другом правцу, а да смо ми заглављени у средини 
са тим неким стварима.

У представи „Југославија, моја отаџбина“ прикзан је пут протагонисте Вла-
дана Боројевића којег тумачи глумац Блаж Поповски, те његову конкретну и 
симболичку потрагу за оцем, официром бивше ЈНА и ратним злочинцем у 
бјекству. Тај пут постаје полазиште болног суочавања са собом, са личним 
траумама и страховима, али и редефинисања личног и националног иденти-
тета. Глумац Жељко Еркић је, у овом позоришном комаду, утјеловио лик Вла-
дановог стрица Данила.
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Srđan Knjegenjić, ravnatelj Pozorišta Prijedor

ISTINA JE U OČIMA POSMATRAČA

Piše: Gorana Antić

Nakon učešća na nekoliko festivala došli ste i u Brčko. 

Ovo nam je prva internacionalna koprodukcija i imali smo 
sa ovom predstavom jako puno uspjeha. I dalje smo tu, 
dolazimo na predstave, iako je predstava stara oko godinu 
i pol dana, i to je vrlo interesantno. Priča je univerzalna 
i mislim da se tiče svih ljudi koji žive na prostoru Bosne 
i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i tako dalje. To je prije 
svega jedna obiteljska priča, priča o raspadanju obitelji i 
o međuljudskim odnosima, te smatram da se svatko i u 
tom pogledu može prepoznati. 

Priča jeste univerzalna, ali ako netko želi može pronaći 
možda nešto provokativno u ovoj predstavi. Da li je bilo 
rizika sa te točke gledišta?

S obzirom da svaki pojedinac različite događaje, različito 
shvata, vjerovatno je bilo, jer svaki gledatelj ima neki 
svoj doživljaj i svoje viđenje same predstave. Što će 
pojedini gledatelj shvatiti iz predstave, to se tiče samo tog 

Ravnatelj Pozorišta Prijedor Srđan Knjegenjić rođen je 1990. godine. Upisao je 
Akademiju umjetnosti u Banja Luci 2012. godine, smjer gluma.
Kazališne predstave u kojima je glumio su: „Laža i paralaža“, „Samoubica“, „Bunar“ 
i mnoge druge.

gledatelja i na to nismo obraćali pažnju. Donekle i jesmo 
o tome razmišljali, ali nam to svakako nije bio fokus, nego 
smo se fokusirali da napravimo jednu dobru, kvalitetnu 
i univerzalnu priču koju možemo da prikažemo ljudima.

Cijela priča je okrenuta na otkrivanju istine, a ta istina 
ja na strani onoga tko je intepretira. Da li je u ovoj 
predstavi to otac ili sin?
Ne znam, mislim da nemam konkretan odgovor na to 
pitanje i mislim da je istina u očima posmatrača, odnosno 
publike koja gleda predstavu.

Budući da je predstava dvojezična, da li i na drugim 
mjestima tako izvodite predstave bez titlovanja, i da li to 
dobro funkcionira?

To je interesantno pitanje. Radili smo predstave i sa 
titlovanjem i bez titlovanja, i mogu reći da na kraju 
predstave u kojima smo koristili titlovanje, ljudi su 
komentirali da nije bilo ni potrebno i da su sve uspjeli 
razumjeti i shavtiti, i bez titlovanja.
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Мојца Партљич, глумица

СРЕЋНА САМ ЈЕР ПОНОВО САРАЂУЈЕМО

Пишe: Миљана Ђурђевић

Роман Горана Вејновића по коме је настала предста-
ва „Југославија, моја отаџбина“,  коју су посјетиоци  
позоришта у Брчком синоћ имали перилику  гледати  
на даскама које живот значе, отвара простор  многим  
постјугословенским темама. Роман се изворно зове 
„Југославија, моја дежела“ и тај наслов је изазивао 
многе контроверзе, нарочито  у Словенији јер је асо-
цирао на кампању „Словенија, моја дежела“, која је 
вођена пред распад Југославије. У српском преводу  
је изабрана ријеч „отаџбина“ јер је отац метафора  
читаве те земља која се на крају ипак распада.

Играте жену официра ЈНА, и то двојезично да ли је 
тешко играти такву улогу?

Није тешко, ако нешто и не изговорим правилно, 
тако је било и у стварности. Прво сам осјећала око 
тога мале проблемчиће, али пошто је ансамбл фанта-
стичан, брзо сам се опустила и све је дошло на своје 
мјесто.

Ово вам је прво искуство у некој представи изван 
Словеније?

Словенија је јако мала и била се потпуно затворила од бившег југословенског 
културног простора коме је дуго припадала. Видимо да можемо поново бити 
заједно и вољети се јер нисмо криви ми за оно што нам се десило.

Да, први пут играм изван мога матичног позоришта. 
То је супер искуство, заиста уживам. Екипа је сјајна, 
спријатељили смо се. Јако сам срећна да сам добила 
овакву прилику. Овдје играм са сјајним и великим 
глумцима од којих сам много научила.

Југославија  ...  и даље актуелна као јединствен кул-
турни простор? ...

Веома сам срећна што смо  се сада мало отворили  
и што могу да радим изван Словеније. У Словенији, 
мој је осјећај да смо се били јако затворили и због 
тога сам осјећала некакву тјескобу.

Како сте у први мах реаговали на текст?

Душа је жена која је јако вољела свог мужа, али је 
због рата остала без њега, па се вратила у Словенију 
код својих, који нису били баш стварно њени. Није 
било тешко  ући у њену кожу јер сам Душу потпуно 
разумјела.
Ја сам била јако срећна јер смо  у ансамблу направи-
ли велико пријатељство. јако волим ове људе.

Како је на представу реаговала словеначка публика?

Јако добро, као и овдје. Изненађујуће добро. Словен-
ци потпуно разумију ову тематику, јер смо у принци-
пу сви дио ове приче.

Која је основна порука ове представе?

Ја бих била јако срећна када бисмо могли да сарађује-
мо као некада. Словенија је јако мала и била се пот-
пуно затворила од бившег југословенског културног 
простора коме је дуго припадала. Видимо да можемо 
поново бити заједно и вољети се јер нисмо криви ми 
за оно што нам се десило. 
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OFF PROGRAM

AUTENTIČNA  POSVEĆENOST  
UZVIŠENOSTI  GLUMAČKE  IGRE

Pišu: Srdjan Vukadinović i Jakov Amidžić

Glumačke i producentske posebnosti  Šerifa  Aljića

Bosanskohercegovački dramski umjetnik Šerif Aljić 
(Gračanica, 16. marta / ožujka 1954. – Mostar, 20. 
februara / veljače 2022.) je jedan od najvećih glumaca i 
upravnika na pomenutom području. 
Nakon završene Srednje škole u Doboju, Šerif Aljić 
odlazi na studij u Sarajevo gdje 1977. godine diplomira 
na Filozofskom fakultetu-Odsjek gluma. 
Bio je angažiran u nekoliko profesionalnih teatara: u 
Kamernom teatru 55 iz Sarajeva, zatim u Crnogorskom 
narodnom pozorištu u Podgorici, potom u Narodnom 
pozorištu Mostar i Hrvatskom narodnom kazalištu 
Mostar. 
Dobitnik je nagrade za najbolju režiju 1979. godine, i to 

Uvjerljivo demonstriranje glumačke igre je umijeće vrhunskih kreativaca. Pokazujući 
na pozornici raskoš svoga talenta, posvećuju se uzvišenim motivima koji njihovu 
igru podižu do nivoa pravilnosti.  Takva igra koja je prepoznata u rolama Šerifa Aljića 
i Mustafe Nadarevića je jedan od najsjajnijih dokaza bogatstva i jedinstvenosti  
glumačkih  postignuća na južnoslovenskom prostoru.

za režiju televizijskog scenarija “Čep koji ne propušta 
vodu“ Branka Reljića.
Blizu devet godina je bio  na čelu Narodnog pozorišta 
Mostar, kao upravnik. Obnovitelj je Festivala „Mostarska 
liska“ od 2004.godine. Za to vrijeme mostarsko Narodno 
pozorište i Liska su producirali i prikazali izuzetan 
repertoar i programske sadržaje, uprkos brojnim 
turbulencijama koje su prolazili i Teatar i Festival.  
Za  mandata Šerifa Aljića kao upravnika mostarsko 
Narodno pozorište   je između ostalih premijerno izvelo 
pozorišne komade poput: “Kulina”, “Fundamentalista” 
i “Hanibala podzemnog”, koje nitko ranije nije postavio 
na scenu u BiH. Tu su i veoma zahtjevne i zapažene 
predstave kao što su: “Derviš i smrt”, “Djelidba”, “Let 
iznad kukavičjeg gnijezda”, i druge.
Po angažmanu koji je ostvario u bosanskohercegovačkom 
teatarskom sistemu kao glumac i upravnik pozorišta 
Šerif Aljić s pravom nosi epitet jednog od bitnih i 
značajnih protagonista ovog vida umjetničkog stvaranja 
u ambijentu na koji je bio životno i radno upućen. Bio 
je onaj ključni segment jednog istorijskog trenutka u 
kome je mostarsko Narodno pozorište, poslije velikih 
društvenih turbulencija, najvećim dijelom zahvaljujući 
Šerifu Aljiću opstalo kao samostalni institucionalni 
teatarski okvir. Uprkos borbi za golu egzistenciju 
Narodno pozorište Mostar i Festival „Mostarska liska“ 
su razvili visoke estetske i kvalitativne domete. Pri tome, 
nije zanemarivao ni svoju glumačku karijeru kreirajući 
niz značajnih ostvarenja različitih, a veoma modernih 
individualnih pristupa karakteru likova koje je tumačio. 
Zbog toga spada u galeriju velikana BH dramskog 
prostora.
  

Kolorit  glumačke  igre  Mustafe  Nadarevića

Hrvatski i bosanskohercegovački fi lmski, kazališni 
i televizijski glumac te kazališni redatelj Mustafa 
Nadarević (Banja Luka, 2. svibnja / maja  1943. – Zagreb, 
22. studenog / novembra 2020.) prepoznatljivi je umjetnik 
i stvaralac u čitavom južnoslovenskom regionu.
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U Zagrebu je započeo osnovnoškolsko obrazovanje, a 
završio ga u Bosanskom Novom. Gimnaziju je završio 
u Rijeci. Prve glumačke korake napravio je u kazališnoj 
grupi «Viktora Cara Emina». Na studij odlazi u Zagreb, 
gdje diplomira na Akademiji dramskih umjetnosti. 
Kazališnu karijeru započeo je u Zagrebačkom kazalištu 
mladih. Od 1969. do 2018. godine član je drame 
Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Gostuje u 
HNK «Ivan pl. Zajc» u Rijeci, u HNK u Splitu, te na 
Dubrovačkim ljetnim igrama. Ostvaruje značajne uloge 
u komadima hrvatskih autora (Bodgan u “Hvarkinji”, 
Pomet u “Dundu Maroju”, Miletić u “Ostavci”, Leone u 
“Gospodi Glembajevima” i drugim).  
Ništa manje značajne uloge nije ostvario ni u klasičnom 
kazališnom repertoaru (Lorenzacco u “Lorenzaccio”, 
Cyrano u “Cyranou de Bergeracu”, Figaro u “Figaro se 
ženi” i “Figaro se rastaje”, M.P. Murphy u “Letu iznad 
kukavičijeg gnijezda”, i dr.). 
Ostvario je mnoštvo uloga u televizijskim fi lmovima 
i serijama. Na fi lmu se posebno proslavio ulogom 
ujaka u “Otac na službenom putu” Emira Kusturice, te 
ulogama u fi lmovima “Miris dunja” Mirze Idrizovića, 
“Već viđeno” Gorana Markovića, “Glembajevi” Antuna 
Vrdoljaka, “Praznik u Sarajevu” Benjamina Filipovića, 
“Gluvi barut” Bate Čengića, “Savršeni krug” Ademira 
Kenovića i drugim.

Neponovljivost glumačke kreacije Mustafe Nadarevića je 
izuzetna i na kazališnim daskama, a i pred kamerama. 
Njegove prepoznatljive glumačke bravure  su bile 
njegovo kreativno i stvaralačko sredstvo  koje je nerijetko 
usmjeravao prema karakteru lika. Suvereno je Mustafa 
Nadarević dominirao i na daskama koje život znače, kao 
i pred kamerama.  A to mogu samo izuzetni.

Uzvišena i savršena igra Šerifa Aljića i Mustafe 
Nadarevića vraća fokus pažnje na strpljivo i temeljito 
građene likove. Svojim glumačkim kreacijama ni Aljić, 
ni Nadarević nisu dodavali, ni upoptrebljavali nikakve 
efekte postdramskog teatra, već su se koncentrisali na 
riječ, odnos i doživljavane onoga što igraju. U nihovoj 
igri nije bilo nikakvih šljaštećih i napornih efekata, već 
isključivo pravi, iskreni i autentični dramski odnos.
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PRESS INTERNACIONALNIH TETARASKIH SUSRETA BRČKO DISTRIKTA BIH

ŠIMIĆ: Ovo je priča o bespotrebnoj tvrdoglavosti i 
ambiciji koja vodi u propast

Piše: Sanita Jerković Ibrahimović

U odlučivanju prilikom selekcije predstava za ovogodišnje 
Internacionalne teatarske susret Brčko distrikta BiH, 
kada je riječ o predstavi Bosanskog narodnog pozorišta 
„Kuća“, prema riječima selektora Vlade Keroševića, 
presudno je bilo sjajno izvorište predstave, odnosno tekst 
koji je napisao Benjamin Hasić.
Ovo je rečeno na konferenciji za medije Susreta, na kojoj 
je profesor Kerošević govoreći o ovom komadu, istakao 
da je odmah prepoznao da se radi o jednom izuzetno 
kvalitetnom generacijskom stavu prema društvu u kome 
žive i odnosu prema tom društvu koji žele da realiziraju 
kroz ovu predstavu.
„Ono što mi je još bilo zanimljivo i opredjeljujuće jeste 
da se na brčanskom Festivalu prezentira jedan izuzetno 
kvalitetan mladi reditelj, koji u posljednjih nekoliko 
godina istražujući u profesiji režije ostavlja za sobom 
ozbiljne tragove. Po mom mišljenju ovo je jedan od 
najdublje „dijamantom na staklu“ zarezanih tragova 

Alena Šimić. S druge strane, zanimljiva je priča koja 
je proistekla iz ovog komada i koncepcija koja je ovom 
komadu dala poseban smisao. Predstava je realizirana 
apsolutno minimalističkim sredstvima. Imali smo šest 
glumačkih energija koje su u praznom prostoru jako 
precizno defi nirane kroz likove koje su igrali na jednom 
bosanskom ćilimu, a koje Alen vrlo precizno vodi. Jedno 
takvo slično rješenje sam vidio prije 30-tak godina kod 
Pitera Bruka u Hamletu, ali mi to apsolutno ne smeta jer 
je ovaj ćilim u odnosu na onaj Pitera Bruka metafi zičko 
ishodište bosanskohercegovačkih sudbina. Ta simbolika 
kojom se poslužio da bi nadomjestio banalna realistička 
sredstva koja su se mogla upotrijebiti, kao naprimjer 
„pucanj prsta za svaku dozu“ koji je jako kvalitetno 
rješenje kad se disciplinirano koristi kao što to rade 
kolege BNP Zenica. Zanimljivo je što su svi likovi sve 
vrijeme na sceni i što ta kuća iz naslova nema zidove i 
pokućstvo, već samo nepripadajuće ljude koji životare na 
egzistencijalnom minimumu. Pripadaju sami sebi i kao 
takvi u društvu u kojem žive ne mogu da se realiziraju. 
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Kompletna bosanskohercegovačka mledaž je danas u 
takvoj situaciji i normalno da pribjegava raznoraznim 
porocima. Ovaj ansambl nam je ispričao priču o sebi“, 
zaključio je Kerošević.
Direktor BNP Zenica, Miroljub Mijatović naglasio je 
da je ovo pozorište utemeljitelj i realizator festivala koji 
njeguje bosanskohercegovački dramski tekst i književno 
stvaralaštvo. 
„Upravo na tom tragu smo se odlučili za ovaj Hasićev 
tekst jer želja nam je bila i to se najčešće dešava da 
koprodukcije između Bosanskog narodnog pozorišta 
Zenica i Festivala bosanskohercegovačke drame svoju 
premijeru imaju na samom Festivalu. Ova predstava je 
izala nešto ranije, i svoju praizvedbu imala je upravo 
na tom Festivalu kao predstavnik BNP Zenica. Kad su 
u pitanju praizvedbe bitno nam je da se čuju ti dramski 
tekstovi i u smislu rediteljskog koncepta. Ovo jeste 
naša prva saradnja sa Šimićem i nadam se da ćemo u 
narednim sezonama stvarati i neke nove projekte“, dodao 
je Mijatović.
Govoreći o predstavi koju je režirao Alen Šimić je kazao 
da je u pitanju jedan košmar u kom se nalaze likovi, gdje 
je noćna mora postala stvarnost.
„Ovo je priča o bespotrebnoj tvrdoglavosti i bespotrebnoj 
ambiciji koja vodi u propast. Ono što me je privuklo je bio 
zapravo stil pisanja i naravno tematski mi je nešto bliže 
nego npr. Šekspir. Na probu smo donijeli izvorni tekst koji 
je tri puta veći, tako da je bilo odstupanja. Zanimljive su 
bile te mikroscene koje smo još više skratili. Mi zatičemo 

likove na kraju neke scene, i na tome smo dosta radili. 
Krenuli smo od toga šta bi bio realizam i sve više smo 
ga uništavali i na kraju došli do ovoga što smo dobili“, 
dodao je Šimić.
Glumac Saša Handžić, koji je u predstavi igrao lik Vanje, 
rekao je da svakoj ulozi pristupa tako što pokušava 
pronaći neku poveznicu s likom.
„Dobar teatar ne može postojati ako to ne ide iznutra i 
ne prolazi kroz vas. Možemo pronaći poveznicu s bilo 
kojim likom, bio on pozitivan ili negativan. Svakom liku 
pokušavam dati cijelog sebe“, rekao je Handžić.
Pozorišni kritičar Mladen Bičanić, o scenama koje 
sasvim drugačije izgledaju u izvornom obliku od onih 
koje smo vidjeli sinoć u predstavi, kazao je da je to jedan 
od vrlo legitimnih i dobrih postupaka u teatru.
„I kad se napravi predstava kao ova to itekako ima 
smisla. Druga stvar koja mi je zanimljiva je da je ona 
jedna od dvije temeljenih na domaćem dramskom tekstu 
na ovogodišnjem Festivalu. Bitan je i ćilim koji dva 
lika na početku rolaju praveći prostor za igru, koji je za 
razliku od čarobnog letećeg tepiha iz Šeherezade, jako  
strašan i prašnjav ćilim. Koji je na žalost sastavljen od 
niti beznađa, ali u sebi ima upletenu magiju kazališnih 
čarolija koja ga čini tajanstvenim. To je jako dobro 
napravljeno. Glumački je predstava izvanredna, koristilo 
se tijelo, scenski pokret je izuzetno bitan i glumac svojim 
pokretom govori. Muzika je isto jedan element koja je 
izuzetno skladno napravljena i savršeno prati predstavu, 
kazao je Bičanić.
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TEATROLOGIJA

КО СЕ БОЈИ САВРЕМЕНЕ ДОМАЋЕ ДРАМЕ
Савремене домаће драме нема или...

Пишe: Предраг НЕШОВИЋ

Аристотел је у својој ПОЕТИЦИ, већ врло рано, забе-
лежио: „...није песников задатак да износи оно што се 
истински догодило, него оно што се МОГЛО ДОГО-
ДИТИ, и што је могуће по законима вероватности и 
нужности.” [О песничкој уметности, IX, 21]
Савремена домаћа драма не постоји, или...
Питање је просто и провокативно.
Одговор може бити врло једноставан: Има је, постоји, 
али... Није потребно да узимамо неке податке давна-
шњег датума који би послужили као илусграција о 
доста активном односу савремених драмских писаца 
у писању драмских дела.
Савремена домаћа драма не постоји, или...
Пре бих се сложио са оним „или”. Јер, драмска књи-
жевност има доста драмских писаца чија дела својом 
тематиком и идејама на најпотпунији начин одра-
жавају животне истине, а то је увек и занимљиво и 
савремено. Рецимо, баш стога што су увек казивали 
истине о времену у којем живе, велики писци у про-
шлоста, Шекспир, Данте, Гете, Његош и толики дру-
ги, велики су и данас...
У нашем савременом драмском стваралаштву – не 
заборавимо да смо ми следбеници једног Крлеже – 
драму данас пишу тако рафинирани духови који нам 
дају таква драмска дела која верно одсликавају сву 
сложеност садашњег тренутка нашег друштва, са-
дашњег тренутка човека. Мислим да њихова дела 
могу да буду веома занимљива лектира за све позо-
ришне људе и да у њима има „штофа” за извесне по-
зоришне креације, чак и за подвиге. Дрго питање је 
колико се та савремена домаћа драма, коју – ево – мо-
гу да похвалим, игра у нашим позоришним кућама?
Па игра се, игра... Ето, судећи по заинтересованости 
позоришних посленика у Региону и њиховим афи-
нитетима за ове текстове, представе по овим тексто-
вима својим дометама, могу бити на сцени, не само 
занимљив подухват него и нешто више...
Мислим да и Сусрети позоришта/pozorišta/kazališta, 
уз све остале своје компоненте и значај који имају у 
позоришном и „ванпозоришном” свету, испуњавају 
један облик своје мисије: да по Статуту више пажње 
приликом састављања такмичарског репертоара и 
вредновања остваривања појединих позоришних 
кућа у Региону, посвећују савременој домаћој драми.

ЗНАЧАЈ СТАЛНОГ НЕГОВАЊА ДОМАЋЕГ 
РЕПЕРТОАРА
Ако усвојимо ону стару и тачну премису, према којој 
је репертоар најпотпунија и највернија слика о уме-
тичкој делатности сваког позоришта, а понајвише 
оних који креирају уметничку политаку ансамбла, 

онда морамо, још на почетку овог разматрања, ис-
таћи да је опште слике позоришног живота у Регио-
ну добра. Наиме, независно од извођачких резултата 
које су остварели, могућно је без двоумљења кон-
статовати како су позоришта поклонила знатно већу 
пажњу избору дела са којима су аплицирали учешће 
на Сусрети позоришта/pozorišta/kazališta и, како тај 
избор углавном може издржати и најстрожије естет-
ско–литерарне критеријуме. Може се, такође закљу-
чити да репертоар више није препуштен случају, или 
пак, да се више не креира искључиво у строгој завис-
носта од могућности ансамбла.
Оно што посебно охрабрује у такмичарском програ-
му досадашњих свих Сусрета, то је свакако прису-
ство знатно већег броја домаћих аутора. Поред тога 
што смо на Сусретима имали прилике да се упо-
знамо и са једним драгоценим драматуршко–сцен-
ским напором да се оживе неправедно заборављена 
дела (Нушић, Стерија, Станковић, Ковачевић, По-
повић...). Имали смо да је савремена драматургија 
представљена представама по делима савремених 
домаћих аутора која су свакако изазвала посебно ин-
тересовање позоришне критике и публике. Ако овом 
импозантном броју проверених домаћих драмских 
дела додамо и она из страног репертоара (Шекспир, 
Стриндберг, Достојевски, Островски...) добијамо са-
свим, сасвим задовољавајућу репертоарску слику. 
Можемо са сигурношћу да верујемо и тврдимо како 
Сусрети у том погледу представљају трајну метафо-
ру и значајно културно добро не само Региона већ и у 
међународним оквирима.
Међутам, и даље се поставља питање изградње сав-
ременог репертоара, репертоара који би сачињавала 
дела тематски поникла из наше савременоста, а об-
рађена на начин који би одговарао савременим дра-
матуршким стремљењима, укључујући ту и тежње ка 
иновацијама. Најбољи начин било би – остваривање 
сарадње са самим писцима. Такву сарадњу могла би 
остварити позоришта појединачно или пак – удру-
жено, путем своје организације. Сарадња позоришта 
и писаца у свету је још од раније позната и може се 
рећи да је готово увек доносила значајан успех, по-
себно у настојањима да се дође до актуалних позо-
ришших текстова. Мишљења сам да је остваривање 
такве сарадње започете управо с амбицијом да се но-
ва домаћа дела по први пут и изведу у оквиру Сусре-
та позоришта/pozorišta/kazališta корисно. Тако би ова 
смотра добила још једну, веома значајну димензију.
Овим што кажем – не исцрпљује се читав комплекс 
поменутог проблема. Покушаћу да оваквом поједно-
стављењу читавог питања додам и ово: сарадња из-
међу позоришта и драмског дисца не би требало да се 
остварује искључиво путем конкурса. Потребно je и 
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инвестирати кроз друге облике који би представља-
ли и директнију везу између писаца и позоришта. И – 
на крају – морамо да се ослободимо једне опсесије, да 
самим тим што је у пигању домаћа драма и што је она 
веома тражена и веома потребна, укидамо све друге 
критеријуме и на тај начин обезвређујемо уметничке 
вредности драмског стваралаштва.

ОШТРИ КРИТЕРИЈУМИ ИЛИ СЛАБИ АУТОРИ
Последњих година се врши организована акција са 
циљем да се добије добра савремена драма. Помени-
мо неколико стимулативних акција: удружени кон-
курс позоришних кућа, стимулација за праизведбу 
домаћег драмског дела, као и иницијативе профе-
сионалних позоришних кућа и њихова спремност 
за откуп савремене домаће драме... Ово указује да 
је драмским писцима „бачена рукавица” за савреме-
ну драму. Па ипак, добра савремена домаћа драма 
се ретко јавља. Уверен сам да сва позоришта жељ-
но чекају савремену драму, и спремна су да – то се 
већ показало – уложе и стваралачке снаге и одвоје 
скромна средстава, да ангажује и врхунске редитеље 
за постављање савремене драме. У овом тренутку, ја 
знам најмање три стимулативна конкурса за савреме-
ну домаћу драму... Има их, без сумње, и више. Резул-
тати тих конкурса су, нажалост, готово по правилу, 
незадовољавајући и институција драмских конкурса, 
није донела очекиване и жељене резултате. Због тога 
нам се чини да позоришта морају предузети још неке 
акције да дођу до савременог и истовремено актуел-
ног тексга.
На пример, на једном конкурсу од пре које  године, 
приспело је преко стотину драмских дела. Међутим, 
ниједно од приспелих дела није добило прву награду, 
нити откуп. Шта то значи? Или су критеријуми „пре-
оштри”, или су аутори „преслаби”... Или је тематска 
оријентација аутора премало нашеврменска, јер није 
могуће да стотину људи (ако је сто аутора учесгво-
вало) не заслужи, ниједан од њих, визу да изађе пред 
нашу публику. Када је о критеријумима реч помени-
мо појаву друкчијег карактера: сваке године жири 
једног конкурса награди по један савремени драмски 
текст, проглашавајући га најбољим драмским тек-
стом написаним те године. Веома редак је случај да 
се те драме нађу на репртоару позоришта. иако ка-
жемо, да не постоји проблем стимулације драмским 
ауторима. Даље, ту је непосредна сардања појединих 
аутора са позориштима. Ако бисмо хтели да закљу-
чујемо, можемо рећи следеће: постоје драмски пис-
ци, постоје конкурси за драмска дела, развијају се 
облици непосредне сарадње позориште – аутор. Оно 
што не постоји, или би требало да постоји у већем 
степену – то је храброст позоришта у одлучивању да 
ставе на репертоар савремену домаћу драму, схваће-
на као удовољење потребе савременог гледаоца од 
свог савременог театра. То је и ризик, али ризик који 
у себи садржи и елементе праштања за евентуалне 
промашаје. Уосталом, том ризику се придружује и 

одређена Државна институција културе која за сваки 
савремени драмски текст на репертоару позоришта 
даје адекватан новчани износ. Можда звучи конвен-
ционално, али сматрам да није на одмет да и овог пу-
та и баш у овом тексту поновим: нема националног 
театра без националне драме, нити се савремени те-
атар гради искључиво на класичним тексговима, ма-
кар како адаптираним, прилагођеним, преуређеним 
за сцену.
Када је реч о домаћој драми, није проблем само у сав-
ременим текстовима. Потребнo је поново оживљава-
ти и домаћа дела која су из различитах разлога пала 
у заборав. То је стални дуг према нашој класици, али 
и према публици, коју треба на тај начин богатати 
новим сазнањима и открићима. Само таквим одно-
сом према домаћој драмској литератури друштвена 
и уметничка мисија позоришта добија свој пуни сми-
сао.

БЕЗ  ПРАВЕ  СТИМУЛАЦИЈЕ  ЗА  ДОМАЋЕ  
АУТОРЕ
Овом приликом бих, зналачки, како доликује једном 
познаваоцу театра „помирио” обе алтернагаве пи-
тања: Савремене домаће драме нема или...
Прво ћу покушати да одговорим на оно „нема”. Ако 
прихватимо ту тезу, да савремене домаће драме на-
ма,  нема је између осталог и зато што не постоји 
прави начин за адекватну стимулацију ове врсте 
стваралаштва. Савремена домаћа драма, вероватно, 
не постоји и ради тога што је потребан прилично дуг 
процес да би се једно дело поставило на репертоар, 
јер подлеже читавом низу друштвених и уметничких 
верификација. Мислим да је то верификовање добро, 
али, такође, мислим да би тај процес морао да буде 
ефикаснији, а самим тим стимулативнији за драмско 
стваралаштво.
Мали број писаца, опредељује се за ову врсту посла, 
јер је – из разлога које сам навео – крајњи резултат, 
односно стављање дела на репертоар, а самим тим 
и уметаичка афирмација и материјална стимулација, 
ипак далеко неизвеснији него приликом бављења 
другим врстама књижевног стваралаштва... Уверен 
сам, међутим, да би најновији закон о остваривању 
посебног друштвеног интереса у култури и кул-
турним институцијама, којим се, између осталог, 
предвиђа и укључивање аутора и осталих спољних 
сарадника у радну заједницу, у основну организацију 
удруженог рада, за време док се његово дело изво-
ди и његов уметаички рад даје резултате, умногоме 
поправио тешкоће овакве врсте... Видите, ауторски 
хонорари су тако рећи ништавни. Драмско дело се 
пише, рецимо, годину, две, па и три, а хонорари за 
прво извођење отприлике су равни једном до једном 
и по бољем личном дохотку.
Међутим, тврдим да савремене домаће драме и – има. 
У поверењу, један од управника позоришта, рекао ми 
је да се овог тренутка у фијоци његовог стола налази 
пет савремених домаћих драмских текстова.
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Понуђена дела су, да тако кажем, „двојака”. Или не 
задовољавају својим уметничким резултатом, или – 
уколико је њихова уметничка вредносг значајна – не-
мају остале потребне елементе да би била поставље-
на, на сцену... Као и у неким другим областама, нема-
мо право савремено домаће дело. 

ЗАР НАШЕ ВРЕМЕ НЕМА ИЗУЗЕТНЕ ТЕМЕ?
Четрдесетогодишње искуство ,,у служби Талије”, иа-
ко никад нисам био за „катедром” него увек, на овај 
или онај начин, „везано за даске које живот значе” – 
омогућује ми да могу референтно да износим ставове 
по овом горућем проблему. 
Да асоцирам један афоризам  – дакле, не може се 
рећи да имамо Достојевског, али „занатлија” имамо. 
На жалост, и наши најбољи мајстори драмског пера 
играју се жмурке: беже увек у далеку прошлост да 
би нам, под патином векова, говорили о будућности... 
Многи драмски писци, на танким текстовима, јефти-
ним драмским хумором покушавају да држе читаву 
нацију у делиријуму, и праве ршум по кафанама. За-
што? Због огромне уметничке вредности својих те-
костова?
Ни говора.
Они, једноставно, знају, и користе, једну истину – ак-
туелани су и популарни у тренутку.
Зар наше време нема изузетне теме?
Понекад смо сувише нервозни, јер сматрамо да се 
добро драмско дело, може обелоданити на основу на-
ших хтења, а не на основу стваралштва и временске 
потребе да се афирмише стваралац... Отуда кривимо 
понекад позоришта, да немају разумевања за домаћу 
драму, а некад писце, да нису створили вредна драм-
ска дела..
Овим што кажем – не исцрпљује се читав комплекс 
поменутог проблема. Покушаћу да оваквом поједно-
стављењу читавог питања додам и ово: сарадња из-
међу позоришта и драмског дисца не би требало да се 
остварује искључиво путем конкурса. Потребно je и 
инвестирати кроз друге облике који би представља-
ли и директнију везу између писаца и позоришта. И – 
на крају – морамо да се ослободимо једне опсесије, да 
самим тим што је у пигању домаћа драма и што је она 
веома тражена и веома потребна, скидамо све друге 
критеријуме и на тај начин обезвређујемо уметничке 
вредности драмског стваралаштва.

НАШОЈ СЕ САВРЕМЕНОЈ ДРАМИ НЕ ВЕРУЈЕ
Ово питање је постављано још ,,на југословенском 
нивоу”. Данас га, ево постављамо и ми. Шта ја мис-
лим? Кратко и јасно мој одговор је: нема ту шта да 
се мисли, једноставно треба одговорити: Савремене 
драме има тачно онолико колико је у нашим услови-
ма може бити. Ни мање ни више од тога. Само мало 
се поставља на позорницу. Има, дакле, домаће савре-
мене драме. Има домаћих савремених драмских пи-
саца. Кад то кажем не мислим на све текстове драм-

ског жанра који стигну на разне конкурсе, већ само 
на оне добре који стижу и који се играју!
Има, даље, и добрих текстова које не играмо... из раз-
них разлога... Проблем је, по мом мишљењу, друге 
врсте: нашој се драми не верује, иако на репертоа-
рима позоришта има много иностраних комада, чак 
недорађених, лимунада.
Кад се појави домаћи текст на њега се оспе сва жуч 
„критичке” зависти. Да би се играло тако нешто по-
требно је много духовне храбрости. И онда се догађа 
ово: неки су храбри, а неки то не могу или неће да 
буду...
Проблем домаће савремене драме је у томе.
Без изузетка, тако рећи сви ми тврдимо да је има. 
Ко то, онда, тврди да савремене домаће драме нема? 
Критичари? Гледаоци? Глумци? Не знамо. Ни помена 
о томе, а камо ли аргумената. А ипак, утисак човека 
„са стране” који прати збивање на нашим сценама, 
некако неизбежно наводи на помисао да те драме, до-
маће и савремене, нема на репертоару. Понекад смо 
сувише нервозни, јер сматрамо да се добро драмско 
дело, може обелоданити на основу наших хтења, а 
не на основу стваралштва и временске потребе да се 
афирмише стваралац... Отуда кривимо некада позо-
ришта, да немају разумевања за домаћу драму, а не-
када писце, да нису створили вредна драмска дела...

КРИВИ ШТО СУ ЖИВИ
Присуствовао сам веома корисном разговору утроје: 
УПРАНИК – РЕДИТЕЉ – НОВИНАР.
НОВИНАР: Има ли домаће драме или...
УПРАВНИК (седи у друштву редитеља, виспрен, и 
очигледно неспреман на дијалог о овој теми, одмах 
се обраћа Редитељу):  Слушај, ово је, кад се добро 
размисли, више твој него мој посао. Одговарај дакле 
ти.
РЕДИТЕЉ (не дозвољава ни за тренутак дилему има 
ли савремене домаће драме или не): Има је, има је, јер 
је има у животу. Позориште, које одсликава живот и 
људе, наше позориште, мора да има савремене драме. 
Јep, да не доживљава, своју, савремену, дакле драму у 
позоришту, на сцени, на филму, наш човек, заљубљен 
у драму у својој суштини, сам би је правио... Убио 
би жену, рецимо, или се разболео од велике љубави, 
украо би новац или било шта друго...
НОВИНАР: Зато су, значи, убиства код нас тако че-
ста. Хоћемо да кажемо: не видесмо баш толико много 
тих савремених драма на сцени, не видесмо их ни у 
вашој режији.
РЕДИТЕЉ (у жару узвраћа нимало „мутаво”): Слу-
шајте, знате ли ви да Нушић, класик иашег театра, 
никад за свога живота није прочитао ни једну, до-
словце ни једну, позитавну критаку о својим кома-
дима, а ми гa данас славимо и у звезде кујемо. Зашто 
мислите да је један данашњи потенцијални драм-
ски писац богомдан за бољу судбину?... (мала пау-
за) – Пазите шта вам кажем: они пишу добру домаћу 
савремену драму – има још неколико таквих делија, 
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размислите и присетите их се сами. Али, они као да 
су криви што су живи. Зато их не хвале, зато кукају 
да нема драме, савремене, наше, домаће... (Новина-
ру) Одговорите сад ви, мени на једно питање за неку 
моју, личну, анкету, сад је ја управо спроводим: која 
то земљица, мала као наша, може себи да дозволи тај 
интелектуални подвиг да сваке године, ево већ ду-
же од једне деценије или чак и више, на једном та-
ко еминентном позоришном Фестивалу представи 
толико много својих савремених позоришних дела? 
Па, онда, знате ли ви уопште, имате ли појма колика 
је јагма да се уопште доспе на еминентни Фестивал, 
колико дела се, значи, кува на позоришним даскама 
код нас? Не, ви то очигледно заборављате и долазите 
нам овде с тим кукањем како савремене домаће дра-
ме нема.
(Тако им одбруси Редитељ).

ДРАМА САВРЕМЕНИЈА ОД ПОЗОРИШТА
При постављању овог питања треба указати на ње-
гову евентуалну двосмисленосг: да ли се мисли на 
драму савремену по томе што су аутори живи, или 
на савремену проблематику коју обрађују у својим 
драмама. 
Ако узмемо у обзир ово друго – има домаћих драм-
ских текстова, међу њима и поприличан број савре-
мених. Да вам не именујем савремене домаће драм-
ске писце. Има их толико да ме је страх да неког не 
пропустим и тиме га повредим. Али, има их. Доду-
ше, ако човек притом мисли на такву савремену до-
маћу драму која би, као плакат, приказивала неки од 
тренутно актуелних проблема, или онда кад о томе 
говоре крупно исписани новински наслови – можда 
би понестало даха. Но, суштинске проблеме нашег 
човека, савремена домаћа драма успева да захвати. 
Видите, ја чак мислим да је драма савременија – јер 
то може да буде – него што је савремен домаћи позо-
ришни механизам. Код нас је готово неизводљиво да 
писац понуди драму управннку позоришта, да је овај, 
рецимо, прихвати и пусти на сцену... Од момента кад 
се драма прихвати, почиње да ради једна гломазна 
машинерија, којој треба релативно дуго времена да 
„породи” представу. Не мислим да тај друштвени ме-
ханизам верификације свих компоненти уметничког 
дела није потребан, али чињеница је да, бар у малим 
позориштима, некако са страхом прилазе савреме-
ном, још неизвођеном драмском тексту, очекујући 
његову афирмацију и признање негде другде, у некој 
другој средини, у неком већем културном и политич-
ком центру.
Савремене домаће драме нема или...
Шта о савременој домаћој драми сви људи, живот-
но везани за театар мисле, шта јој замерају и на који 
начин предажу да та драма буде још присутнија на 
сцени. Слажући се с њима, или опонирајући тим 
мишљењима, у резимеу, поновићу неколико ,,општих 
места”.
–   Савремена домаћа драма постоји.

–  Друштво, на овај или онај начин, конкурсима и 
другим могућностима материјалне стимулације ау-
тора, можда не увек у довољној мери, настоји да сав-
ремене домаће драме буде још више.
–   Савремени гледалац живо је заинтересован за дра-
му такве врсте.
– Позориштима, по некад, недостаје храброст да 
играју савремене домаће драмске текстове у оноликој 
мери колико је то потребно и колико је то могућно.

Није ми циљ да овде, у часопису намењеном позо-
ришним посленицима и највернијим гледаоцима, 
набрајам савремене домаће драмске текстове: библи-
ографија се може наћи у сваком часопису намење-
ном позоришту. Или да тврдим – како је у овом раду 
речено – да домаћа драмска дела могу се извући из 
управничких фијока, односно из позоришних библи-
отека (ако постоје у позориштима) и попети на сцену. 
Такође је непотребно доказивати колико су савре-
меници заинтересовани за тако сачињен репертоар. 
Покушајмо стога, само да летимично, не упуштајући 
се студиозније у проблеме који без сумње заслужују 
много више и знања и артумента, укажем на оно што, 
по мом мишљењу, представља парадокс: драме, до-
маће, савремене, има свуда више – у животу, у књи-
гама, у жељама, у конкурсним материјалима – него 
тамо где јој је место и где сви тврде, треба да је буде: 
на сцени.
Зашто је тако?

Унапред помирен с мишљу да ћу овим навући на себе 
грдње позоришних људи, уместо закључака, нудим 
овде ових неколико питања:
Ко то треба да буде храбар па да постави на сцену 
савремену домаћу драму?
Не, они који су је написали.
Глумци?
Не, они би је играли.
Друштво?
Не, оно је, и у овој суровој свакодневици, ипак сти-
мулише и негује.
Кукавице?
Некако нам се само од себе намеће, треба их потра-
жиги у нашим предговорницима.
Ко то треба да покаже друштву да постојећи начини 
за стимулацију савременог драмског стваралаштва, 
макар како разноврсни били, ипак нису задовоља-
вајући? Неко изван позришта?
Свакако не.
Јер, осврнемо ли се око себе, размислимо ли о било 
којој области наших друшгвених збивања, свуда се 
суочавамо с порастом друштвене свести о нужности 
да свако „изнутра”, сопственим стваралачким одно-
сом према својим потребама и пословима, мора – јер 
једино он може – да пронађе решење.
Зашто би позоришта била изузетак? 


