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КАКО СЕ ПРАВИ ПОЗОРИШНИ РЕПЕРТОАР И КАКО ДОСПЕТИ У ЊЕГА – 
ПИТАЊЕ ЈЕ САД? 

Почињући ово разматрање наравно да сам имао на уму ону Шекспировску 
дилему, јер заиста што се тиче театра у нас ствари су “бити или не бити” ! 
Постоји неколико значајних показатеља стања и застрањености у на шим 
позоришним кућама.

Најпре да је публика разјурена! Све је више представа (учено названих 
“пројектима”) које се играју по петшест пута, “пуцају” одмах после 
премијере и не слу же ничему. Нити је то последица њиховог превисоког 

уметничког достигнућ а и озбиљности па да их публика не разуме. 

Глумци, којих је након толиких приватних факултета, академија и курсева – “ко кусих паса” – 
принуђени су да јурцају од телевизије до телевизије како би уловили по неку рекламу или 
епизодицу у монументално монструозним серијама, или пак “тезгаре ” по другим 
позориштима док у својем “матичном” отаљавају док се може, добијају минималац ко од беде 
и пабирче године радног стажа. Јасно је да већ и због до сада изнетог од уметности нема 
ништа! Томе ваља додати и дуготрајну деспотију коју врше редитељи над репертоаром наших 
позоришта. 

Ништа се без неког “пробитачног” редитеља не може учинити. Ево како изгледа стављање на 
репертоар неког дела: неки надобудни и извикани редитељ (без обзира колико је већ 
промашаја направио он је Велики и немој имати другог Господа осим Њега!) појави се са 
изгужваном фасциклом у кабинету нашег Управника позоришта који је, наравно, партијски 
човек постављен од некога из тренутне гарнитуре и тренутне констелације снага. А то значи 
човек који је ту у пролазу и који неће да таласа. Тада поменути надобудни намеће свој 
“театарски пројекат” за који се не либи да затражи и обавезно добије безобразни хонорар који 
иде од десет хиљада евра па навише! Он ће наравно обезбедити спонзорство “успешних 
пословних људи” (у преводу за неупућене – мафија) који опет имају рачуна да “оперу” свој 
мукотрпно стечени новац. Није уоп ште битно што на репертоару доминирају дела која се 
лапидарно могу означ ити као “театар крви и сперме” који ваљда има задатак по оној 
познатој да “збуни малограђане” ( али ни њих ни нас нема више шта да збуни, одавно смо 
отупели на све, ништа нас више изненадити не може), нити што такве представе било да су 
из Европе или од домаћих епигона пропадају већ на премијерама. 

Кад је реч о увезеним комадима битно је да се створи утисак о отворености, мондијализму, 
праћењу трендова – без обзира што је реч о слабим текстовима. Битно је да редитељ и глумци 
који су ангажовани са стране узму добре хонораре, наш управник такође, наши “успешни 
пословни људи” легализовали су своје новце а глумци из самог ансамбла ионако морају да не 
чим оправдају минималац – наћи ће се већ и за њих покоја тезгица само кад похватају мало 
везе и верзирају се. Никога није брига што је публика растерана, што одавно немате 
представу о којој се говори по граду већ само од стране критичарске клике (у спрези са горе 
наведеним редитељима, управницима и осталима) и што је одлазак у позориште постао 
недоступан обичним смртницима (са ценама улазница у просеку од 400500 динара). Све ово 
је наравно само одраз на ших тужних дана. 

Као и увек казна ће стићи и вине и невине. Кажњени су преостали малобројни љубитељи 
позориш та а биће кажњени и театарски посленици када некоме падне на памет да 
приватизује, односно изнесе на продају и сву силесију садашњих буџетских позоришта. Ко ће 
их купити и колико ће глумаца и осталих запослених остати? Какве ће се представе играти 



код приватника? Шта ће бити са гомилом оних који су глумци (“драмски уметници”?!). О 
томе нико ко би морао неће да мисли али жрвањ либералног тржи шта (капитализма) меље ли 
меље. Би ће касно када се сви будемо обазирали око себе: Види, на овом ћошку некада беше 
стојало и постојало неко позори ште! Театар наше младости у који смо као студенти улазили 
са попустом од 30% или смо стајали на последњој галерији. Можда ће на том месту бити 
нека лепа кафетерија, пивница, кр чма... како вам драго! 

Градови ће пожелети позоришта – а позоришта бити неће. Управо као што је случај са 
биоскопима. А до тада, драги моји, можете слободно да уживате у небулозама и 
будалаштинама из света и из нашег сокака које нам се продају као “театарски доживљаји”. 


