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Уместо демарша, предлог за пуни статус савремене српске драме

МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Када су већ давне 1968. године на седници Главног одбора Стеријиног 
позорја у Љубљани, наравно долазећи на ноге стеријанском папи Јосипу 
Видмару Првом, најмлађи чланови овог проминентног фестивала Слободан 
Селенић и Мухарем Первић, предложили да се новосадска парада преименује 
у фестивал уметнички најбољих театарских чинова, готово хаубичка ватра их 

је засула са стране свих републичких велеглаватих делегата. 

Тако је под строго републичким фасадама, а са мајоритетом словеначке позоришне елите, 
трајала ова лажно-југословенствујушћа парада, Стеријино позорје на коме је изведено више 
словеначких класика него сâм, меланхолично загледан Стерија. И та култур-трегерски 
уфачлована лакрдија трајала је пуних четрдесет година, са непрестаним рестрикцијама 
српских позоришних домета и резултата, да би крајем осамдесетих година прошлог века, 
најпре словеначки театар једнострано окренуо леђа “свом” Стеријином симболу, а убрзо су 
хрватска казалишта, једнострано и бесрамно, отказала своје учешће на југо-фестивалу који 
им је иначе давао несебичну инфузију, јер се нису баш могли подичити већим допринсом 
домаћој, то јест хрватској драми. Почетком деведесетих иступили су из Стеријине 
конкуренције и Македонци, а онда прошле године – до тада већма фаворизовани Црногорци, 
који су по својој сердарско-џафтарској “прдности” заузели све позиције у овој окрњеној и 
полурушној манифестацији. 

И онда, односно пре два месеца, анонимни, илегални, што ће рећи непостојећи Главни одбор, 
или патрљак од такозваног одбора, (читај самозвана петочлана култур-банда), доноси, забога, 
“историјску”, прекретничку одлуку да се Стеријино позорје “прекомандује” у такмичарски 
фест уметнички најбољих представа селекционираних по малој земљи Србији. 

А зашто баш сада и зашто баш тако? Из простора глобалистички мангупског обретанија главе 
Стеријине: Да би се заторили улази и прелази еминентно “преосталој” конкуренцији српских, 
и њој сродних мањинских позоришта, и драмским писцима српског језика и језика 
мањинских позоришта по Србији. Идентитет Стерији је давно већ био укинут, угашен, “бачен 
преко палубе” видмаровског брода, а сада је преко ноћи петочлана глоб-мангупарија 
поништила и легитимно право за приказивање и доказивање српског драмског аутора, 
редитеља домаће драме, глумаца и глумица тумача до-маћих ликова, позоришних радника 
уопште. 

Па ипак, и упркос овако перфидној, мангупској ревизији, тачније рестрикцији савремене 
српске драме и управо зато што је само она остала на призворној тачки Стеријиног позорја, 
ако, милом или силом будемо прихватили овај “фаит-ацомплит” ваљаће нам да 
преформирамо и прагматичније се изборимо за добробит српске, данас једине наше, и 
достојније драме. 

Стога предлажемо да се преобнови фестивал “Сусрети Јоакима Вујића”, тако што би се по 
кружном, трамвајском принципу, опет одржавао наизменично у градовима професионалних 
позоришта. Али са сустваралачким корпусом српске драмске класике и савремене српске 
драме. Такође би се и “Сусрети војвођанских позоришта” искључиво базирали на такмичењу 
у нашој, српској и драми мањинских култура у Војводини. 

Пошто је Стеријино позорје преузело, тачније преотело концепт Ужичког позоришног 
фестивала “најбољих представа” наших и страних аутора, предлажемо да се овај тетарфест 



држи награде за најбољи позоришни пројекат, односно сценске режије и поставке. 

Тако би “Свечаности Миливоја Живановића”, у Пожаревцу, остали профилирани по 
искључиво глумачким дометима и остварењима, као и до сада. “Дани комедије” у 
Светозареву имали би за предност домаћу класичну као и савремену комедију српских 
аутора. Насилно укинут, и каубојски урушен “Фест Љубише Јовановића” у Шапцу требало би 
обновити, а за етичку и естетичку основицу узети остварења младих глумаца и глумица (до 
30 година старости), што би служило симболици херојског младог глумца какав бејаше 
Велики Љубиша. 

Такође би и “Фестивал аматерских позоришта Србије”, као и “Ревију сеоских аматерских 
трупа” ваљало селекционирати на мапи српске драмске књижевности.

“Нушићеви дани” у Смедереву, разуме се, превасходно се држећи монументалног нушићевог 
опуса, имали би на репертоару и домаће комедије савремених аутора, успешно изведених на 
свим осталим такмичарским продукцијама у најзад самосталној и независној Републици 
Србији...

Разуме се, и подразумева да се ваља договорити, најпре са Министарством културе Републике 
Србије, о категоризацији позоришних фестивала, ревија, смотри, вернисажа, манифестација. 
У прву категорију би, дакле, приступили: Стеријино позорје, Сусрети Јоаким Вујић, Сусрети 
војвођанских позоришта и Дани комедије, као и фестивал дечијих позоришта (предлажемо га 
са средиштем у Сремским Карловцима). 

У другу категорију би улазили: Дани Миливоја Живановића, Ужички фестивал (конкуренција 
најбољих режија) и рехабилитоване Свечаности Љубише Јовановића, у Шапцу, и Дани 
Зорана Радмиловића. Остали позоришни манифести и сусрети били би напоредо и 
културолошки и финансијски третирани, у сразмери својих доприноса домаћој драмској 
баштини и савременој српској драматици. 

Прворанговани театарски фестивали имали би тројну селекцију, а ос-тали по једног 
селектора који би се мењао сваке године. У жиријима, петочланим, било би обезбеђено место 
за једног представника Удружења драмских писаца Србије. 

У изборној ноћи у Београду, 

21. 01. 2007. 


