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ПОЗОРИШТЕ “СЛАВИЈА” КАО ПАРАДОКС 

Када се у позоришту “Славија” спустила завеса после једне од недавних 
представа Заводника, пошто су Ружица Сокић, Милан Михаиловић, Горан 
Милев и Снежана Јеремић добили свој заслужени аплауз, пришла ми је 
угледна новинарка и, после неколико комплимената, рекла: али, ваша 
представа заслужује неко озбиљно позориште. – Времена су се променила, 
госпођо – одговорио сам. – 

Позориште “Славија” данас је озбиљнији театар од ве ћине других у овоме 
граду. И, збиља, није довољно имати блиставу фасаду, електронску опрему те угланцани 
фоаје, у којем смо забранили пушење, да бисмо се могли назвати озбиљним театром. Таква 
позориш та можда су згодни објекти за показивање гостима главнога града, уз причу о 
цватућој транзицијској култури. 

Треба, међутим, ипак, погледати шта се унутра збива, какав дух и какви садржаји зраче са 
сцена тих нашминканих транзицијских лепотица. Некада су се београдска позоришта 
утркивала у игрању домаћих драмских текстова. Ваља, притом, рећи да наша савремена 
драмска литература нема чега да се стиди пред лицем света. Напротив! Стремећи 
просвећеном и цивилизованом Западу, наша велика позориш та данас, ипак, радије играју 
слабе или осредње енглеске и амери чке драмске текстове, проглашавајући такве инфериорне 
потезе великим репертоарским достигнућима. Она више воле да буду духовна колонија 
такозваног великог света, него да, подсти чући духовност властите средине, зараде праву 
улазницу за тај свет. 

У озбиљним земљама зна се да је култура основ идентитета народа и један од услова његовог 
опстанка међу другим народима. Многи наши интелектуалци радо се одричу, да не кажем 
стиде сопственог идентитата, хотећи да буду делом великог света. А заборављају, притом, 
ноторну чињеницу да се без идентитета у свет не може достојно ући. Сви презиру слуге, а 
највише њихови господари. Они наши интелектуалци и уметници које свет заиста уважава, 
од Иве Андрића до Емира Кустурице, антејски су црпли снагу из тла којем припадају. Као 
што се у свет не може за Позориште иста ући другачије него својим путем, са заиста 
независном државом, тако се једино може ући са властитим, аутентич ним духовним и 
културним ликом. 

Остало је полуколонијални фалш, игра у којој се, на крају, губи све. Ако, дакле, хоћете да 
видите добар и актуелан домаћи текст, представу што промишља време у којем живимо и 
судбину која нам се дешава данас и овде, дођите у позориште “Славија”. Позориште 
“Славија” приватно је позориште које је изникло на новим друштвеноекономоким односима 
и које се, према томе, одржава на тржишту, подвргнуто тржишним принципима рада, без 
икаквих субвенција, и од којега – према томе – не би требало очекивати другу репертоарску 
логику до тржишне, ни другу репертоарску политику до оне која је усмерена на стварање 
забавног и забављачког театра што од уметности ствара разбибригу за најширу публику, а од 
културе садржаје “неподношљиве лако ће”, јевтине стереотипности – једном речју, шарену 
папазјанију подкултурних садржаја. 

Но, пошто је у земљи Србији све преврнуто наглавце, то се у малом, приватном позоришту, 
које је изашло на тржиште, више води рачуна о концепцији и смислу репертоарске политике, 
него у богато реновираним и субвенционираним државним театрима, у које се, увелико, 
увукао дух чаршијскоклановске “приватизације”. 



Тамо се игра шта кланови изнедре, шта скупо плаћени редитељи донесу, шта политичка 
подобност сугерира, шта мондијалистички дух времена налаж е. Репартоари неких 
београдских позоришта више личе на клановско тезгарошке продукције, него на плод 
осмишљено вођене културне и уметнич ке политике. Али, ако руководиоци државних 
позоришта – мада лишени бриге за опстанак – немају довољно духовних и уметничких 
критеријума, изгледа да их, на жалост наших мондијалисти чких “елитиста”, позоришна 
публика има.

Доказ за то је пуна сала на свакој представи позоришта “Славија”. 


