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ТАКО (НИ)ЈЕ МОРАЛО БИТИ 
“Позориште је вид комуникације између светова” – пише Драган Великић у 
програму овогодишњег Стеријиног позорја. Уз то неопходна је и размена 
емоција, дакле људска димензија. Неопходна је добра идеја, али и раскошно 
осећање. Идеја без емоције, хладна, оштра није довољна. Потребно је 
проживети и проосећати њену суштину. Добро је оно позориште у коме се 
размењују и осећања. 

Барбело, о псима и деци, Биљана Србљановић, Дејан Мијач, Југословенско драмско 
позориште, Београд. Једна од слабијих драма Б. Србљановић. Као олуја она је протутњала 
позоришним сценама Европе. Њена појава подсећа на прохујалу моду која се звала Николај 
Кољада (ко то беше?). Овај комад најављује да владавина Б. Србљановић полако пролази. 
Режије се прихватио бард српског театра који је пре четири деценије рашчитавао домаће 
класике, проналазио нове слојеве у њиховим делима. Нарочито поучно и креативно било је 
његово бављење Стеријом (Покондирена тиква). Мијач је, међутим, почео да се понавља и да 
многе комаде поставља без правог решења, без откривалачког заноса. Наравно, било је веома 
тешко ишта “режирати” када је понуђени текст тек неодређени галиматијас фрустрације саме 
списатељице, некакав лични списак увреда без коментара. Од гомиле пресних траума нису 
испали живи ликови. Није се десила драма, није било ничега. Глумци су се својски трудлили, 
вукли, натезали, али без икаквих видљивих резултата. Немајући ослонца ни оријентације ни 
у тексту, а ни у режији, они су некако лебдели на сцени, лутали и нестајали у скицама и 
бледилу својих рола... 

Апсолутни промашај Херој нације, Иван М. Лалић, Егон Савин, Народно позориште “Тоша 
Јовановић”, Зрењанин. Проблем са текстовима И. М. Лалића настаје још оног момента када 
(поново) одлучи да пише комедију (било црну, било белу). Јер праву комедију не може да 
напише аутор који има проблем са схватањем хумора. Оно што он по сваку цену трпа у 
комедију, једноставно – није смешно. Он не воли довољно своје ликове, како би од њих било 
могуће креирати заокружене улоге. Лалићеви ликови написани су као карикатуре и такве 
остају до краја. Сукобу наших менталитета са добом информација могли бисмо се 
(на)смејати. Глупост и неупућеност вредна је сажаљења и критике, а не (под)смеха. Ликови 
су извргнути руглу без правог разлога. Мотивација је склепана и неубедљива. Још да се 
режије (опет) није прихватио сјајни Егон Савин, мало би шта од овог комада остало за 
памћење... 

Невесело, бледо, просечно Цар Едип, Софокле, Вида Огњеновић, Народно позориште 
Београд. Антички и класични текстови могу се тумачити и играти на небројено много начина. 
Тако је могуће и “Цара Едипа” поставити као пример политичког театра. Политика (па и ова 
свакодневна) може изазвати и изазива трагичне последице. Заседања демократског 
парламента често садрже елементе драме. Сетимо се упада мајки и очева у Скупштину 
почетком 90их, са захтевом да се регрути врате из Словеније и Хрватске где је већ почињао 
рат. Говори које су очајни родитељи тада одржали (уз директан ТВпренос) били су достојни 
монолога из грчких трагедија. На жалост Вида Огњеновић као адаптаторка текста и 
режисерка није досегла нити је пред себе поставила сличне циљеве. Едипова трагична 
судбина у додиру са садашњим временом распада се на (просте) чиниоце, али недовољне да 
буду фарса. Директне асоцијације са судбином не тако давно страдалог политичара – 
гледалиштем је прострујала истоветна запитаност – нису довеле нити до ламентације, нити 



до промоције у свеца. Можда је убран по који политички поен, али су многи уметнички 
мотиви промашени. Глумачки ансамбл није деловао довољно уиграно. Игор Ђорђевић је 
говорио са таквим паузама као да је заборавио текст. Штета што се овом свакако амбициозно 
замишљеном пројекту није пришло озбиљније, одговорније, јер је у ликовном и технолошком 
смислу (твкамере, видео пројекције) доста обећавао... 

Недоречено Инстант сексуално васпитање, Ђорђе Милосављевић, Југ Радивојевић, 
Позориште “Бошко Буха”, Београд. И писац и редитељ покушали су да нас саблазне. Њихов 
циљ био је да, по сваку цену, испровоцирају и да раскринкају сексуалне табуе дубоко 
покопане у домаће провинцијске и малограђанске обичаје. Млади и полетни ансамбл овог 
позоришта одлично се носио са постављеним задацима. Са мало текста, уз много говора тела, 
покрета, динамике, било је потребно рећи, проговорити о проблемима младих људи који су 
дубоко потопљени у виртуелни и мистификовани свет с почетка 20. века. Оно што би морало 
бити дубоко лично, приватно, уз помоћ нових технологија (мобилни телефони) извргава се 
оспоравању и порузи. Лицемерно окружење гура неискусну и неупућену младеж да начини 
погрешан корак и да уместо љубави изабере (неприродни, изопачени) секс. Хепиенд делује 
као отрежњење и олакшање. Захвални смо за трачак наде који нам је, тако нежан и суптилан, 
подарен овим комадом. Ансамбл делује уиграно, али из правог убеђења, као једна душа. 
Млади глумци позоришта “Бошко Буха” права су будућност српског театра... 

Бравурозно. Тако је морало бити, Бранислав Нушић, Егон Савин, Југословенско драмско 
позориште, Београд. Због овог комада Нушић је постао комедиограф. Доживевши фијаско 
престао је да пише драме из грађанског живота. Та невољна одлука донела је српској 
књижевности највише користи. Нушић се латио свог најјачег оружја, смисла за хумор и 
сатиричне ситуације и створио читав низ генијалних комедија. Када се то дешавало Егон 
Савин још није ни био рођен. Морало се сачекати више од пола века да се неко усуди да 
поново постави на сцену заборављеног Нушића. Наравно, Савин је то учинио на бриљантан 
начин. Пажљиво је ишчитао текст и нашао да је најбољи кључ за његово тумачење– емоција. 
Тако је настао комад који просто врца од осећања која се у изобиљу преливају преко рампе у 
гледалиште. Сцена је окупирана светлом, а декор је сачињен од цветних букета који се 
непрестано уносе и износе. Ансамбл функционише савршено, а цела екипа зрелих глумаца 
(Анита Манчић, Предраг Ејдус, Војин Ћетковић, Небојша Дугалић) игра сигурно и 
страствено... 

Бриљантно. Рез (Дер Сцхнитт), Марк Рејвенхил, Томас Остермајер, Шаубине, Берлин. Један 
алуминијумски, прекоокеански контејнер се диже. Испод њега израња савршено дизајнирана, 
мала сцена. Чиновник саслушава странку пре него што се лати хирушких инструмената и над 
њим изврши РЕЗ – неку врсту лоботомије – на који начин се решавају сви емотивни, 
социјални, политички проблеми. Појединац је сасвим миран, његове емоције, фрустрације, 
стресови, све је то ампутирано, одстрањено РЕЗом. Друштво добија употребљивог житеља 
који неће правити проблеме. Али, шта се дешава када један млади човек тражи да 
добровољно буде од–РЕЗ–ан? Смисао репресије се распада и цео систем више нема смисла. 
Комад је решен у три кратке, ефектне сцене. Све је одмерено, срачунато, извагано, баш на 
немачки начин. Комад као скројен за БИТЕФ. Нешто најбоље што је виђено на овогодишњем 
Стеријином позорју... 

Савршено Путујуће Позориште Шопаловић, Љубомир Симовић, Томи Јанежич, Атеље 212, 
Београд. Гост из Словеније извео је час деконструкције. Само што није јасно зашто је изабрао 
Симовићев текст? У том класичном тексту српске драматургије већ постоји “позориште у 
позоришту”. Јанежич, без правих разлога, својим грубим, насилним поступком, уводи у 
представу још једном позоришну машинерију, дакле по трећи пут. То је ипак превише. Зашли 
смо иза завесе, изврнули џепове театра, а да нисмо ништа ново, нити добро добили. Глумци 
се мувају око рампе, а тамо, а овамо, режисер (или глумац?) виче: Стоп! Хвала... А сада, 
одгирај исто то још једном, Сем!... Ако је режија извела тај безразложни експеримент, сви 
остали су само губили, и текст (измешан), и глумци, и особље... 



Промашено Ћеиф, Мирза Фехимовић, Егон Савин, Београдско драмско позориште. На овом 
предугом Позорју комад о недавним немилим догађајима доживљен је као згодна прилика за 
колективно отрежњење и покајање. Повод и није толико идеалан колико је наша жеља да 
признамо свој део кривице сазрела. Који су све разлози одлучивали да се комад напише, 
изведе и селектира за Позорје? Не бих рекао да се радило само о естетским и позоришним 
разлозима. Међутим и срећом, Егон Савин може успешно да се избори и са тежим задацима 
него што је био овај. И зато ова представа има тежине и набоја. Има и стила и нешто ћефа... 

Одлично Наравоученије: Селекција није била довољно строга нити уједначена. 
На неколико примера видело се да је, да опростите – “цар сасвим го”. Није требало позивати 
ауторитете (ићи на сигурно) и када они нису у форми. Неки режисери су префорсирани и 
уморни, треба дати шансу младима. На Позорју нема места за просечне нити за 
“професионалце”. Неки глумци – глумице су се поштено обрукали (ко стоји иза њих?). Егон 
Савин је заблисато пуним сјајем. Најбољи постављају мете и стандарде, а осредњи изазивају 
апатију и досаду. Позорје заслужује подигнуту, ужарену стваралачку атмосферу. 


