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Шесте фестивалске, а пете такмичарске вечери XXIV Театар феста „Петар Кочић“ бањолучка 
публика гледала је представу Југославија, моја отаџбина. Ријеч је о копродукцији Gledališčа 
Koper (Teatro Capodistria), Позоришта Приједор и Фондације Фридрих Еберт која је 
премијерно изведена на сцени приједорског позоришта прије тачно годину дана.
Затим је Тузлић у наставку навео дјелић текста представе „сви смо дио ове приче“ и тиме 
нагласио важност ове представе те поменуо аутора Горана Војновића и редитеља Марка 
Мисирачу, а затим навео глумачку подјелу: Блаж Попоски, Борис Шавија, Мојца Партљич, 
Александар Стојковић, Игор Штамулак, Жељко Еркић, Леа Цок, Миљка Брђанин, Деан Батоз 
и Мирела Предојевић.
Ауторки тим представе чине: Иван Велисављевић и Марко Мисирача, драматизација, 
Јелена Видовић, костимографкиња, а за музику је био задужен Петар Билбија.
Представа говори о времену које многи добро разумију и можемо да га поредимо са неким 
дубљим спознајама које смо у животу могли додирнути кроз литературу и историјске списе, 
тако да тема заокупља једнако колико и њена игра која треба да нам открије неке валере 
саме теме и понуди пледоаје за размишљање гдје смо то могли огријешити и шта су то 
историјске степенице донијеле у наше животе.
Слађана Зрнић, селекторка овогодишњег Фестивала уврштавање ове представе у 
селекцију „одбранила“ је сљедећим ријечима: „Како су већ помињане Кочићеве кључне 
ријечи судбина и усуд, мислим да ова представа понајвише улази у тај садржај. Када 
кажемо да је слоган ‘Снага земље’, ми се реферишемо снагу државе, система. Међутим, 

Југославија, моја отаџбина
Gledališče Koper (Teatro Capodistria) / Позориште Приједор / 

Фондација Фридрих Еберт

снага земље од које живимо, у којој живимо и коју ми стварамо су, прије свега, људи 
и њихове дилеме и мислим да ова представа највише пропитује то шта је снага 
земље. Значи, ако живите у једној земљи која растури породицу, онда знамо који је 
контекст те снаге земље. Овдје имамо дјечака који има ужасну снагу и потребу да 
упозна свога оца, а с друге стране имамо оца који има одређену снагу да се води 
идеологијом. Толико је комплексна тема и толико је потребно да тако нешто видимо 
на сцени Бање Луке, Републике Српске и Босне и Херцеговине. Мислим да је то био 
сасвим довољан разлог да ова представа гостује на Фестивалу, а, када сам гледала 
ову представу, схватила сам да ми је жао што није била дио Народног позоришта 
Републике Српске, како је било планирано, и драго ми је да ми се указала прилика 
да, са те стране, исправим неку врсту неправде.“
Тузлић је затим напоменуо да је представа донијела неке нове чари јер су данас 
многе средине затворене у своју љуштуру, а копродукције, ипак, омогућавају 
размјену енергија и гостовања на ширем подручју. Ово је представа о сукобу оца и 
сина, али и идентитета појединца који се гради на основу средине у којој живи, на 
основу колектива, нације и породице.
Редитељ Марко Мисирача је о представи рекао: „Искористићу прилику да наставим 
у слављеничком тону. Позоришни фестивали су празници, сусрети уметника из 
различитих средина и бањолучка премијера ове представе је симболично одржана на 
дан премијере у Приједору. То је један велики празник и заиста захваљујем селекторки 
и директорки Дијани Грбић, које су препознале важност одигравања ове представе у 
Бањој Луци и њеног појављивања на овом престижном фестивалу где сам имао част 
да једне године будем и селектор, водио разговоре за округлим столом, а сада први 
пут са неком представом учествујем на Фестивалу. Роман Горана Војновића преведен 
је на 18 светских језика, већ је доживео једну позоришну инкарнацију у режији Ивице 

Буљана, ово је пуно другачија поставка исте. Постојале су неке тешке околности, ковид, 
између осталог, много тога се уротило када смо почели да радимо ову представу, али 
завршило се дивним моментима, хепиендом. Представа већ годину дана живи јако 
успешно. Нашли смо се у варијанти као Позориште Приједор као кућа с којом сам ја, 
као и са Народним позориштем Републике Српске, пуно сарађивао, директор Срђан 
Књегињић, директор Позоришта Приједор, који је тек преузео функцију, госпођа 
Тања Топић из Фондације Фридрих Еберт за Босну и Херцеговину и Gledališče Koper. 
Успели смо некако да се изборимо са свим продукционим захтевима и мукама и 
успели да ова представа угледа светлост дана. Ова представа је настојала да буде све, 
само не неки памфлет, нешто што је многе људе да заведе на погрешно мишљење у 
том делу. Овај роман, ова прича и ова представа отварају много више питања, него 
што делује на први поглед, када главни јунак открије да је његов отац жив и да је 
расписана потерница за њим. Настојали смо да не правимо дидактичку представу и 
мислим да смо успели да сваки од ликова сагледамо у некој његовој, усамљености, 
трагичности и да уђемо у ципеле сваког од тих ликова, да покушамо да разумемо 
сваку драму и да, на крају, не дајемо неки одговор јер то, напросто, никад није добро. 
Представа остаје отворена и свако може да учитава и да мисли о томе шта мисли. Да 
ли је потребно и да ли је доро одбацити тај терет предака, оно што неминовно носиш 
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сам са собом и поћи у живот даље без тога 
или понети нешто од тога што ти преци 
доносе, а наћи начин да се носиш са тим 
у животу. Поставља пуно питања и свима 
нама је много значило док смо радили 
и разговарали о томе. Правог одговора 
нема и свако може да га нађе у себи“.
Џевдет Тузлић је затим присутнима 
представио Катју Пеган, редитељку 

и директорку Gledališčа Koper (Teatro 
Capodistria).
„Gledališče Koper (Teatro Capodistria) 
добило је име по граду, а Capodistria 
значи главни у Истри, а Истра је регија у 
којем, откако сам ја не свијету, живи више 
различитих народности и говори се много 
језика. Живе Италијани, Срби, Хрвати, 
Словенци, Босанци, Албанци. Ако си 
рођен у Пирану, Изоли или Копру, то није 
декларативно, ми тако стварно живимо. 
Не само да је то неки политички концепт, 
то стварно може функционисати у животу. 
То није ништа посебно, само треба имати 
пуно добре воље. Ово није наша прва 
копродукција, радимо са позоришта 
са простора цијеле бивше Југославије. 
Мислим да је наша прва копродукција 
била са Атељеом 212, па смо ишли у 
Камерни театар Сарајево, радили смо и 
са Мађарима, а затим сам у Новом саду 
разговарала са Ненадом Новаковићем и 
идеја за ову представу је дошла из Бање 
Луке. Први пут се десило да нисам ја та 
која жели радити, него да ме неко позове 
и била сам срећна. Договорили смо се 
да Марко ради тај текст, за који су баш 
потребни словеначки глумци. То није 
концепција коју ми направимо па можемо 
то подвести под мултикултуралност. То је 
такав текст и мени је било савршено јасно 
да је то текст за нас и да је то представа 
за Истру у којој живимо ми сви, а с друге 
стране, у тој представи ми је било ново 

Модератор округлог стола:
 Џевдет Тузлић

Домаћин вечери

то дио публике бар мало може да осјећа 
шта су Грци мислили када је настао појам 
катарзе“, изјавила је Пеган.
Борис Шавија у представи игра улогу 
Недељка Боројевића и на питање 
модератора које позитивне сигнале 
представа даје како бисмо сви постали 
бољи рекао је сљедеће: „Рад на представи 
почео је из чудних коинциденција, 
испоставило се да мој отац познаје оца 
Горана Војновића, јер су обојица живјели 
у Високом, а и ја сам тамо рођен, да бих 
на крају могао да учитам да је Владан, 
можда неки alter ego Горанов, који хоће да 
се разрачуна са свим тим идентитетским 
питањима. Прије свега, хоћу да захвалим 
Слађани што нас је позвала на овај 
фестивал и што је рекла дивне и тачне 
ријечи у образложењу селекције. Толико је 
ова представа и толико су ове улоге и сама 
прича комплексна, вишедимензионална, 
тако да када сада размишљам, више не могу 
да пронађем оне прве импулсе који су у 
мени прорадили јер је прошло већ годину 
дана и не могу да се сјетим шта је то што 
је мени, у ствари, био окидач да направим 
такву улогу. Мислим да је велика благодат 
што смо, као глумци из три ансамбла, 
постали један ансамбл. То је куриозитет 
који се не догађа често. Да није било ове 
копродукције, ми вјероватно не бисмо ни 
срели једни друге. Исто тако, сплет неких 
чудних околности је да смо се ми повезали 

и да је то било тако благодатно, на радост 
свих нас. Публици се представа допада и, 
осим тог задовољства што смо ми постали 
пријатељи, што ми је Блаж Попоски, кога 
нисам познавао, сад нешто између сина и 
пријатеља, мислим да је то највећа врлина 
копродукција. Све ове људе око себе 
доживљавам као неку врсту пријатеља, 
што је дивна ствар. Има нешто у том односу 
између оца и сина што је архетипски 
однос и што би требало да постоји јер су 

млађе генерације, по правилу, прогресивније од својих предака, између осталог, и на том 
нивоу. На разним нивоима се дешава њихов сукоб и ми смо на свим тим нивоима тражили 
који је то ракурс на који свако од актера у представи посматра, који је њихов свјетоназор. То је 
један вишеструки судар разних свјетоназора и ни за један се не може рећи да није исправан. 
То је оно што чини драму, да публика може да се идентификује са свим тим карактерима 
јер свако од њих износи неку своју истину која је оваква или онаква, болна, али је њихова. 
Они имају један ракурс гледања на свијет и ту им нико не може замјерити неку грешку. Ако 
говоримо о Недељку Боројевићу, он је израстао у војсци, њега је војска примила кад је био 
мали. То је његово устројство, он никад не може да појми да остави ЈНА, да изда своју војску 
с којом је одрастао, на којој се заснива цијели његов живот и његов усуд се заснива на томе 
да је он војник једне државне војске. Он ствари не може да гледа на другачији начин, а, 
опет, имате његовог сина који ствари гледа из потпуно другачије визуре. Њих двојица су 
као возови који пролазе један поред другог великом брзином, али различитим шинама. 
Њихова поимања свијета не могу да се сударе и то је болно у цијелој тој причи. Ако ћемо 
п р и ч а т и о његовој кривици, то, на крају 
крајева, није ни битно. Ја сам га гледао као 
човјека који има командну одговорност, али 
се тај човјек руководио својим принципима и 
то је трагика те приче, што се једна породица 
р а с п а л а због различитих принципа. Ко зна 
шта је свако од нас у стању да уради кад му се 
о ко л н о с т и промијене. Често помињем 
и н т е р в ј у Аце Поповића у којем каже да је 
н а ј л а к ш е од човјека направити сплачину. 
Ми сами себе не можемо довољно да 
п о з н а ј е м о док нас ураган живота не баци у 
нешто што не познајеш и не знаш од чега си 
саздан док се не поставиш у такву околност“.
Ш а в и ј и н е ријечи допунио је редитељ 
М а р к о Мисирача: „Кад имаш добар 
предложак, а роман Горана Војновића то 
јесте, то постаје метафора, симбол и 
глумац то гледа из једног, а редитељ из 
другог угла, нешто ширег. Интересантно је 
п и т а њ е језика. Роман се изворно зове 
‘Југославија, моја дежела’ и тај наслов је изазивао многе контроверзе у Словенији јер је 
асоцирао на кампању ‘Словенија, моја дежела’, која је вођена пред распад Југославије, а 
изазвао је и реакције када се појавио у хрватском преводу под насловом ‘Југославија, моја 
домовина’. Кад смо се договарали око ове наше верзије, јер је у српском преводу назив 
‘Југославија, моја дежела’, а нама се допало да представа буде названа Југославија, моја 
отаџбина јер је отац метафора те читаве земља, а и он, као си ви дурги ликови, се распада 
као и та земља. Било нам је занимљиво да овдје идемо на, филмски речено, субјективни 
кадар и да све гледамо из визуре главног јунака. Дакле, имамо три блока, сцене које су 
реалност, у којима се у потрази за оцем сусреће са свим тим људима, сцене прошлости које 
су у сећању мало појачане, претеране и сцене кошмара, сна. Циљ нам је био да покажемо 
какао данас један млад човек схвата тај колективитет“.
Модератор је затим поменуо трагање за идентитетом које Блаж Попоски проживљава кроз 
језик јер на сцени говори двојезично: „Кад смо имали прве пробе, ја нисам ништа разумио, 
био сам стидљив, уплашен јер је лик Владана био први пут да играм у представи таквог 
калибра. Корона ми је дала времена да усавршим језик. Пуно ми је помагала и лекторка из 
Бање Луке. Стидљив сам и требало ми је годину и по да се опустим. Било је баш напорно, 
али баш добро искуство какво бих пожелио сваком младом глумцу јер имам осјећам да сам 
помјерио границе и да сам сада потпуно други човјек“.
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Ђурђа Тешић је рођена у Београду 1977. године. Дипломирала је позоришну и 
радио режију на Факултету драмских уметности у Београду 2002. године у класи 
професора Николе Јевтића и Алисе Стојановић.
Режирала представе:
Црта, Д. Вијук (Битеф театар, 2000)
Казанова, Д. Грег (Српско народно позориште у Новом Саду, 2002)
Црно млеко, В. Сигарев (Народно позориште у Београду, 2003)
Everyman/Свако, Г. Стефановски (Атеље 212, 2004)
Разнесени, С. Кејн (Београдско драмско позориште, 2005)
Момо, М. Енде (Мало позориште „Душко Радовић“, 2005)
Дом Бернарде Албе, Ф. Г. Лорка (Народно позориште Републике Српске, 2005)
Чекајући Годоа, С. Бекет (Атеље 212, 2006)
Госпођица Јулија, А. Стриндберг (Народно позориште Републике Српске, 2007)
Три сестре, А. П. Чехов (Народно позориште Републике Српске, 2008)
Млеко, В. Кациконурис (Београдско драмско позориште, 2008)
Базен (без воде), М. Рејвенхил (Народно позориште у Београду, 2009)
Господар мува, Т. Илић, по роману В. Голдинга (Позориште „Бошко Буха“, 2009)
Женидба и удадба, Ј. С. Поповић (Народно позориште Републике Српске, 2010)
Новећенто – Бока хотел, С. Копривица (Центар за културу Тиват, 2010)
Државни службеници, Р. Харвуд (Народно Позориште у Београду, 2010)
Све о мојој мајци, С. Адамсон (Београдско драмско позориште, 2011)
Чудне љубави, М. Пелевић (Мало позориште „Душко Радовић“, 2011)
Тајна Грете Гарбо, Миро Гавран (Позориште и опера Маденијанум, 2012)
Огвожђена, Г. Баланчевић (Народно позориште у Београду, 2013)
Успаванка за Вука Ничијег, Ксенија Поповић/Б. Мијовић (Народно позориште 
у Београду/Будва Град Театар, 2013)
Славна Флоренс, П. Квилтер (Атеље 212, 2014)
Брачни парастос, М. Морило (Градско позориште „Јазавац“, 2015)
Сан летње ноћи, В. Шекспир (Позориште „Бошко Буха“, 2015)
Звездарски витез, М. Арацки (Позориште „Бошко Буха“, 2016)
Мизантроп, Ж. Б. П. Молијер (Народно позориште Суботица, 2017)
Мој деда је аут, Д. Јанковић (Београдско драмско позориште, 2017)
Улица усамљених аутомобила, З. Пешић (Народно позориште Ниш, 2018)
Коњски зубић у нашег цара, М. Милованов (Народно позориште Сомбор, 2018)
Школа за жене, Ж. Б. П. Молијер (Народно позориште Републике Српске, 2019)
Овај ће бити другачији, С. Бајац, (Атеље 212, 2019)
Покондирена тиква, Ј. С. Поповић (Народно позориште „Стерија“, Вршац 2020)

Жири XXIV 
Театар феста
 „Петар Кочић“ 
2022.

Поштовани пријатељи позоришта, драго ми је што могу да будем са вама као представник 
Министарства културе Републике Словеније. Представа Gledališča Koper, у сарадњи са 
Позориштем Приједор и Фондацијом Фридрих Еберт учествује на вашем фестивалу под 
називом Југославија, моја отаџбина, по роману Горана Војновића, врло је актуелна. Балкан 
је посљедња европска регија која је осјетила ужасе и оштрину рата прије садашњих сукоба 
у Украјини. 
Представа говори о проблематици суживота нација бивше Југославије прије, током и 
послије рата и мора бити упозорење свим народима да је рат погубан и деструктиван 
за више генерација људи него што се чини на први поглед. На ужасе рата и зло 
тоталитаристичких система, фашизма и нацизма опомињао је и свједок трагичне судбине, 
наш недавно преминули књижевник, ерудита и велики интелектуалац свјетског формата, 
доајен словеначке мањине у Трсту Борис Пахор, који је умро у 109. години. Суживот 
у духу разумијевања и повезивања на културном подручју опомиње и истовремено 
спречава несрећу малог човјека. Ријечима Бориса Пахора морамо чувати и доприносити 
хуманистичком предању да никад на свијету више не буде сиромашних, гладних, жедних 
и прогнаних. Дозволите ми да вам пренесем честитке и поздраве наше нове министарке 
културе Републике Словеније др Астре Вречко: „Свјесни важности међународне сарадње 
словеначке умјетности и културних институција, гледам благонаклоно на данашњи и 
сличне догађаје, на развој сваке умјетности, не само словеначке. Свакако је потребна 
међународна сарадња, упоређивање и размјена цеховске праксе“. 
Министарка ће посветити више напора за отклањање неправде и санацију штете 
умјетницима и јавним институцијама културе које су посљедњих година трпјели због 
објективних разлога. Међу тим мјерама су: јачање 
међународне сарадње и брига за културу рањивих група и 
мањинских етничких заједница у Републици Словенији, јер 
културна разноликост помаже обогаћивању ризнице 
словеначке културе и бољем и већем друштвеном суживоту. 
У оквиру нашег министарства два су сектора која воде 
бригу и подупиру та подручја. Није случајно да предства 
Југославија, моја отаџбина говори о распаду друштва, 
система личних вриједности, тематизује човјекова 
права, положај различитих народности и мањина, 
дехуманизацији појединца који се нађе у вихору рата и послије 
њега. Рушити и дијелити је једноставно, градити и 
обезбиједити достојанство појединцу је много теже. 
Потребни су напор и одрицање од личне удобности сваког 
појединца за заједничко добро и просперитет. 
Међународна сарадња на подручју културе под водством 
нове министарке др Астре Вречко жели да превазиђе, 
уплете и прожме разлике умјетника разних држава и 
култура и да у духу сарадње превазиђу политичке, ратне, 
економске и друге препреке и границе и врате основне 
врлине и достојанство појединцу. На крају ми 
дозволите да се сјетим мисли Емануела Канта који каже да 
је умјетничко дјело побједа духа над материјом и у смислу 
данашњег догађаја могли бисмо да парафразирамо да 
што је више умјетничко дјело резултат сарадње различитих 
култура, брже и дубље ћемо превазићи границе и 
препреке које нас дијеле и бићемо повезани и схваћени. 
Бити схваћен је потреба и нужност данашњег времена. 
Умјетност је оруђе за постизање мира и благостања. Хвала 
вам на пажњи и желим вам пуно успјеха на умјетничком 
подручју.

Грегор Јагодич
представник Министарства културе Републике Словеније

(обраћање на округлом столу о представи Југославија, моја отаџбина)
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Недељко Боројевић и његова кон-
троверзна животна прича при-
вукли су бањолучку публику која 
је Бориса Шавију, глумца који је 
одиграо ову улогу у представи 
Југославија, моја отаџбина награ-
дила аплаузом и тако показала 
да је разумјела све поруке које 
ова представа носи. Са глумцем 
Народног позоришта Републике 
Српске разговарали смо о лику и 
раду на овој представи.

Да ли је овом представом испри-
чана прича о распаду Југосла-
вије?
Између осталог, превасходно је 
кроз причу о распаду једне земље 
испричана прича о распаду јед-
не породице и то се дешава си-
мултано. Ово је породична драма 
о драма о распаду породице као 
основне ћелије једног друштва и 
њен распад је метафора распада 
бивше државе.

Да ли је било неких дилема при-
ликом грађења лика?
Било је безброј дилема. Сама при-
ча је толико комплексна, али кад 
знаш да пред собом имаш неупит-
но добар материјал, само треба 
да нађеш добар угао, неку врсту 
призме кроз коју можеш да по-
сматраш ствари. Јако ми је блиска 
премиса да нико није рођени зло-
чинац, нити да је неко рођен до-
бар, тако да сам све вријеме пра-
вио некакав калеидоскоп од свих 
тих сцена које се, у ствари, деша-
вају из перцепције тог главног 
јунака којег игра Блаж Попоски, 
трудио сам се да оца представим 
из те визуре, што је јако занимљи-
во, играти перцепцију оца кроз 
очи рођеног сина.

Да ли си и раније имао искуство 
рада са глумцима који говоре 
различите језике?
Имао сам искуство на „Маслини“, 
то је био сусрет медитеранских 
академија, не знам да ли сада по-
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Пресудно је препознати емоцију

стоји. Сви студенти су добијали комаде које је требало да раде и 
ја сам радио Лоркину Крваву свадбу и добио сам сцену у којој је 
требало да радим са Румунком и Португалком. Свако од нас је го-
ворио на свом језику, али језик за позориште није пресудан, било 
је пресудно зближавање с тим људима, као што је случај сада са 
Блажом Попоским. Било ми је битно да с њим изградим однос, 
али нас језичка баријера није спречавала. Пресудно је препо-
знати емоцију. Упркос нашим различитим језицима, ми се јако 
добро слушамо и надам се да је публика то видјела. Један трептај 
ока каже много више од једне изговорене ријечи. 

Посљедња сцена ове представе.
Та сцена је можда једна од најемотивнијих које сам до сада играо 
и јако ми је лијепо играти је с човјеком који ме слуша и знам да 
ме слуша. У тој сцени ми готово  да џезирамо, знамо основу, хар-
монију и знамо трасу којом треба да идемо. Од извођења до из-
вођења је играмо са мањим или већим разликама, али једнако 
успјешно, јер обојица знамо шта су принципи, шта су свјетоназо-
ри и једног и другог карактера и гдје се њихова хтијења сударају. 

Да ли Боројевић разумије поступке свог сина управо у тој сце-
ни?
Много сам размишљао о посљедњој сцени током рада на пред-
стави. Недељко Боројевић је један од оних људи који имају свој 
животни принцип. Околности у којима је одрастао Владан и 
околности у којима је одрастао његов отац су свјетлосним годи-
нама далеко и управо је то најтрагичније у цијелој причи. Ту је 
отац који има ригидан, војнички приступ и животу, али и одго-
ворности и дужности према војсци и држави коју је, првенствено, 
заступао својим чином и ту је син који то не разумије. Утолико је 
ствар драматичнија и тужнија, јер су њихови принципи супротни 
и публика, слушајући их, не зна на чију страну да стане. Они се 
суштински не схватају. Чак мислим да отац више може да разу-
мије сина, него син оца, али у сваком случају, то је једно дубоко 
размимоилажење међу људима који су повезани рудиментар-
ним односом.

Да ли је син оца осудио на самоубиство?
То се може посматрати као филозофска тема. Да ли је отац пре-
судио свом промашеном животу, да ли је његова ригидност по-
могла да схвати да је његов живот погрешан и да све то није било 
вриједно жртвовања неке основне улоге, а то је да будеш добар 
отац, да ли је бити добар војник отаџбине на уштрб тога да будеш 
отац – нека остане отворено.

Зашто Боројевић није свом сину причао о страдању своје поро-
дице?
Можда зато што је био свјестан да би то био баласт за неко дијете. 
Он је с њим био у некаквим формативним годинама и није успио 
да са својим сином разговара као са неким ко би могао да схвати 
те приче које су прилично мрачне и тешке за дијете. Можда би 
му и испричао у неком правом тренутку, да се није десио тај не-
срећни рат.
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Прижељкујем мрежу позоришта

У представи Југославија, моја 
отаџбина глумац Александар 
Стојковић, глумац и в. д. умјетничког 
директора Народног позоришта 
Републике Српске, тумачи улогу 
Емира у којој се, захваљујући 
животном и глумачком искуству, 
и више него добро снашао. 
Разговарали смо с њим о улози, али 
и плановима Народног позоришта 
Републике Српске.
Какви су Ваши утисци послије 
вечерашњег извођења представе?
Морам рећи да ми је заиста огромно 
задовољство што је представа 
напокон одиграна у Бањој Луци. 
Невјероватно се подударило да 
је одиграна на дан извођења 
премијере у Приједору. Протекле 
јесени је било заказано извођење 
у Градском позоришту Јазавац на 
фестивалу заплет, али је отказано 
због болести глумице. Сада нам 
се указала прилика и можемо 
бити захвални селекторки што је 
изабрала представу и препознала да 
треба да буде одиграна у Народном 
позоришту Републике Српске, којем 
је била намијењена, али знате како 
кажу „није коме је намијењено, него 
коме је суђено“.
Можете ли нам још нешто рећи о 
судбини ове представе?
Имам обичај да кажем да је ова 
представа прошла сличну голготу 
као и бивша земља о којој и говори, 
само је представа за нијансу дуже 
опстала.
Шта Вас највише привлачи у лику 
Емира, а шта је то што је публика 
препознала?
Он је срчан, поштен, галамџија, 
прави официр ЈНА. Виђао сам такве 
људе док сам служио војни рок. Он 
се јесте прикључио свом народу, 
што је и разумљиво, али свог кума 
није заборавио нити издао. Да ли 
је то Војновић знао, или је у питању 
случајност, али људи који су заједно 
служили војни рок у ЈНА су и до данас 
остали добри пријатељи. Мислим да 
и публика препознаје ту Емирову 
људскост и срчаност, подједнако у 
Словенији, као и овдје.

Да ли сте прије редитељевих индикација имали неку 
слику односа између Недељка и Емира?
Да, јер сам имао поменуто искуство из војске. Емир је у 
касарни био задужен за безбједност, а то су били људи 
који су, без обзира на нижи чин, имали већу моћ. Због 
тога је Емир у прилици да често помогне Недељку, а 
притом га веже и кумство које је код нас, ипак, посебна 
веза. Емир помаже Недељку, испуњава његову посљедњу 
жељу, користи све своје везе да то учини. Увјерен сам да 
се тако нешто могло десити и у стварном животу.
Да ли је Емир према Недељку остао исти као прије рата 
само због пријатељства или због тога што га је Недељко 
спријечио да постане убица?
Мислим да су у питању обје околности. Пријатељство и 
кумство које их је везало је преживјело рат, а потпомогнуто 
је чињеницом да Недељко није дозволио Емиру да прије 
свега душу оптерети убиством.
Да ли бисте нешто замјерили Емиру као лику који играте?
Па можда то што каже да те приче не треба причати, 
треба бирати начин на који их причате и не говорити о 
неким стварима само да бисте изазвали осјећај дуга који 
потомци треба да врате. Добро је знати своју историју, и 
добре и лоше стране, али никако не треба тровати људе, 
него тражити начин да живимо у што бољим односима. 
Причало се, спомињало се, не поновило се.
Какво је искуство играња представе у Словенији?
Представа је чешће одиграна у Словенији јер имају такво 
уређење да сваки град има своје позориште и да су честе 
копродукције. Свака представа која се уради у било 
којем од тих позоришта мора бити одиграна у сваком од 
позоришта у Словенији. То је та мрежа позоришта о којој 
сањам да је имамо овдје, да сарађујемо и да се увежемо 
како би и студенти који заврше академију имали прилику 
да раде. 
Да ли је акција „Народно са народом“ коју НПРС спроводи 
неки увод у остварење Ваше жеље?
„Народно са народом“ је један модел. Свакако је увод 
у том смјеру што ми имамо обавезу да као Народно 
позориште одиграмо представе у свим мјестима у 
Републици Српској у којима постоје за то потребни 
услови, а, нажалост, мало је таквих мјеста. Публика у 
цијелој Републици Српској заслужује да НПРС бар једном 
годишње одигра представу. У бившој Југославији је 
постојао исти модел и то је подржавала држава. Овај пут 
нам је у сусрет изашла предсједница Републике Српске 
која финансира цијелу турнеју и то нам много значи. Моја 
велика жеља је да Источно Сарајево, Требиње и Добој 
добију професионална позоришта јер имају услове за 
то. Тако би нашим студентима била обезбијеђена радна 
мјеста, радиле би се копродукције. Та позоришта би 
покривала околна мјеста и тиме би публика имала више 
прилика да ужива у позоришту.
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У којој мери на овим просторима деца још увек испаштају за преступе родитеља, 
да ли се идентитет појединца гради на основу или упркос колективу (нацији, 
породици), да ли ће нас старе, наслеђене или наметнуте приче и даље тровати, 
или ћемо, ипак, успети да зачнемо нове? О том скупу експлозивних а ипак (већ 
често) заборављаних питања говори аутентичним гласом и представа „Југославија, 
моја отаџбина“ („Jugoslavija moja dežela“), коју је, на темељу романа словеначког 
прозаисте и редитеља Горана Војновића (1980), према драматизацији Ивана 
Велисављевића и Александра Новаковића режирао Марко Мисирача, а која 
је премијерно изведена у Приједору, у копродукцији тамошњег позоришта и 
Гледалишча Копер (Teatro Capodistria).
Поменути роман је већ култно остварење једног од најпровокативнијих аутора 
актуелне прозне „ex-yu“ сцене, који се прославио већ контроверзним делом 
„Јужњаци напоље! („Чефурји, раус!“,2008). Окосницу романа „Југославија моја 
отаџбина“ представља емотивна, идентитетска и географска пустоловина 
тридесетогодишњег љубљанског студента Владана Боројевића, сина официра 
Недељка (Србин) и Душе (Словенка), тачније, његова потрага за оцем („изгубљеним“ 
ратних 90-их) на релацији Љубљана – Пула – Брчко – Горажде – Нови Сад.
С тим што се у скривеном средишту потраге налази село Вишњићи код Вуковара – 
место ратног злочина над цивилима 1991. за који је – како се постепено и неумитно 
испоставља – одговоран управо пуковник Недељко Боројевић, дугогодишњи 
бегунац (од породице, али и од оптужбе хашког трибунала.) Војновићев 
романескни поступак, преплићући „станице“ Владанове актуелне потраге(која 
укључује бивше колеге-официре ЈНА, рођаке и сведоке) са призорима из јунаковог 
трауматичног одрастања (од идиличног детињства у Пули преко избегличког 
потуцања у „официрском“ београдском хотелу Бристол и уточишта код национално 
острашћене новосадске родбине, до коначног смештања у Љубљану), предочава 
вишеструко потресну, али и прецизну, непоткупљивом иронијом осенчену „дуплу 
експозицију“ времена које смо преживели/преживљавамо и времена које још увек 
нисмо (част изузецима!) освестили.
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Југославија, моја дежела

Драматизација Ивана Велисављевића и 
Александра Новаковића у основи верно 
преобликује главне тематске линије 
и конфликтне тачке које Војновићев 
јунак пролази током ове двоструке 
потраге: од ефектне слике Владановог 
дечачког бега од самоће избегличког 
хотела посредством одигравања похода 
измишљеног пулског клуба Патинађо 
према врху већ фиктивног „ју“ фудбалског 
првенства, до убедљивих приказа 
разорене и апатичне садашњице – оличене 
подједнако у Медихи, добродушној 
сведокињи Недељковог скривања у 
Брчком, али и у самоћи новосадског 
рођака Данила, који је остао без свега, 
осим националистичких сањарења. 
Премда су драматизатори у извесној 
мери редуковали полифонију романа, 
лишавајући се неких ефектних епизода 
Владановог одрастања/“постајања 
Словенцем“, како би убељивије 
предочили призоре и актере јунакове 
садашњице, много је важније што су, 
као један од битних могућих ослонаца 
за упризорење, драмски функционално 
и у довољној сразмери, осветлили 
мотив „проклетих прича“ – то јест, прича 
о међусобним, вечно „ненаплаћеним“ 
рачунима зараћених страна: „Проклете 
су све те приче… требало би забранити 
да се причају, а оне који их причају, треба 
стријељати, јер њима трују и касапе 
своју децу и унуке“, саопштава одраслом 
Владану, Емир Музировић, очев бивши 
официрски колега из пулског гарнизона.
Управо овај мотив фантомских, отровних и 
вечно обнављајућих прича употребљава 
редитељ Марко Мисирача не само 
као проблематску подлогу ефектне, 
комбинацијом стилизованих докумената 
(тв-дневници! Слоба!) и иронично-
метафоричних призора уобличене 
радње, већ и као својеврсну формалну 
подлогу основне идеје. Наиме, већ сама 
експозиција, уобличена као вишегласни 
исказ самих глумаца (не ликова!) о месту 
и времену „примања“ пионирске мараме, 
задаје лековит анти-илузионистички 
тон; такав тон ће омогућити редитељу 
да течније и ефектније уведе збивања 
„опште историје“ у интимну повест 
о Недељковом рушењу сопствене 
породице. Постепено се открива да овако 
задана комбинација ироније и дистанце 
на још један начин доприноси жељеном 
утиску: наиме, не само осећању да је 
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распад Владанове породице доследно 
изграђена метафора распада бивше нам 
земље (ефектно, али не и ново!), него и 
нечем далеко значајнијем – (Владановој, 
а по могућности нашој) спознаји да, без 
обзира колико нам прошлост (и прича 
о њој) нуди истина, такве истине имају 
вредност само у мери у којој смо у стању 
да их превазиђемо.
Следећи овакво значењско-стилско 
опредељење, редитељ Марко Мисирача 
је, и поред местимичних „загушења“ 
у динамици преплитања прошлих и 
садашњих збивања, као и одређених 
незграпности при стављању ироничног 
акцента на озбиљне догађаје, претежно 
чисто и сврховито водио ову отрежњујућу 
представу ка смисленом разрешењу: 
Владановом коначном сусрету са оцем, 
који се – с ону страну злочина и казне 
(премда, наравно, и због њих) – открива 
понајпре као човек којег су појеле приче.
У реализацији овако жанровски 
„склиских“ и за све још увек потресно 
блиских збивања, здружени глумачки 
потенцијали Копра, Приједора и 
Бањалуке деловали су углавном 
компактно. Међу најуспешније се свакако 
могу сврстати модерно сензибилни и у 
оба узраста убедљиви Блаж Поповски 
(Владан), у комбинацији горчине и 
сарказма врло добри Александар 
Стојковић (Емир), а њима раме уз раме 
играју и суптилно стишана Миљка 
Брђанин (Медиха), окретно разигран у 
иронији Игор Штамулак (Бране), као и 
потмуло напети и технички беспрекорни 
Борис Шавија (Недељко). Сценографија 
Драгане Пурковић Мацан и костими 
Јелене Видовић су ненаметљиво и 
функционално уклопљене у општи, 
горко-иронични тон овог отрежњујућег 
позоришног путовања у блиску прошлост 
и много даљу садашњост.

Светислав Јованов

(Преузето са nova.rs)
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Пете фестивалске 
вечери на Сцени 
„Петар Кочић“ 
Народног позоришта 
Републике Српске 
одржана је посљедња 
промоција књиге 
у оквиру пратећег 
програма Фестивала. 
Ријеч је о веома 
вриједном остварењу 
Љиљане Чекић под 
насловом „Народно 
позориште Врбаске 
бановине – оснивање 
и умјетнички развој“ 
1930–1934, I и II. 
На промоцији су 
учествовали глумица 
Раденка Шева, др 
Жељко Вујадиновић и 
ауторка, а модератор 
промоције био је 
Александар Матрак.
Након краће уводне 
ријечи, модератор 
је замолио Раденку 
Шеву да дâ свој суд 
о дјелу: „Предмет 

истраживања ове књиге је оснивање и развој Народног позоришта Врбаске бановине у 
Бањој Луци током прве четири сезоне рада, 1930–1934. године. С обзиром на то да је Народно 
позориште Врбаске бановине прво професионално и институционално позориште на 
простору бановине, односно Босанске Крајине, у књизи су анализиране околности под којима 
су створени услови за оснивање првог сталног позоришта. Анализирана је култура, а посебно 
позоришна ситуација, као и историјске и политичке прилике које су генерисале процес 
оснивања Народног позоришта Врбаске бановине. Реконструкцијом рада, расвијетљени 
су организациони и умјетнички сегменти ове институције, репертоарска и кадровска 
политика куће, настанак и експлоатација представа, финансирање, начин управљања, као и 
значај Позоришта у ширем социјалном окружењу. Оснивање Народног позоришта Врбаске 
бановине било је у директној вези са реорганизацијом Краљевине Југославије и оснивањем 
бановина, односно позиционирањем Бање Луке као административног, културног, 
економског и политичког средишта територије, која је имала више од милион становника 
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и површину од око двадесет хиљада 
квадратних километара“. 
Затим се присутнима, на позив 
мдератора, обратио др Жељко 
Вујадиновић: „Књига која је вечерас 
пред нама је једна, прије свега, 
историографска студија. У потпуности 
историографска студија. Да је ову 
студију писао професионални 
историчар, не знам колико би могао 
да одступи од метода који је Љиља 
примијенила у својој књизи. Чини 
ми се да је интердисциплинарни 
приступ је био неопходан да се књига 
напише на овај начин. С друге стране, 
она претпоставља оних неколико 
темељних припремних радова које 
је Љиља морала да уради, да би ова 
књига могла да настане. То се, прије 
свега, односи на заиста интензивна 
архивска истраживања, јер много тога 
је било неопходно пронаћи управо 
у архивима, јер на другим мјестима 
једноставно није било података за 
многа питања која се тичу оснивања 
Народног позоришта Врбаске 
бановине 1930. године. Ако кажемо да 
је оснивање Позоришта био државни 
пројекат, то заиста и јесте тако, јер све 
су бановине имале своја позоришта. 
Послије увођења Шестојануарске 
диктатуре или личног режима краља 
Александра, све институције државе 
су форсирале политику интегралног 
југословенства и наметање политике 
интегралног југословенства им је био 
превасходни задатак. На крају смо 
видјели да је тај пројекат доживио 
један велики историјски неуспјех. 
Али, у сваком случају и репертоар 
Позоришта, рад Позоришта, глумци 
који су ту били ангажовани, ансамбл, 

начин на који су представе одиграване, 
све је то осликавало управо тај покушај 
реализације политике интегралног 
југословенства“.
Посљедња се присутнима 
обратила ауторка Љиљана Чекић: 
„Народно позориште Врбаске 
бановине је основано као једна 
од институција која је морала да 
постоји у новооснованој Врбаској 
бановини. На простору Бановине 
није постојало професионално 
позориште, аматеризам такође није 
био развијен и ја дајем преглед каква 
је била позоришна ситуација на овим 
просторима и крећем веома давно, 
од средњег вијека, од првих писаних 
трагова, односно од најстаријих 
писаних трагова из 1422. године, 
који су сачувани у Дубровачком 
архиву, па све до периода када је 
основано Позориште 1930. године. 
Сва институционална позоришта у 
цијелом свијету су искључиво одлука 
политике, одлука власти. Такав је 
случај био и са нашим позориштем. 
Треба нагласити да постоје неки 
урбани митови да је нама Аустро-
Угарска зидала позоришта и музеје, 
што је потпуни нонсенс. Окупатор 
развија само окупациону културу и 
то није нешто што ја доказујем, то је 
нешто што се зна. Основна намјера 
новооснованог позоришта је било 
просвећивање народа. Друга идеја 
и друга мисија нашег позоришта је 
била јачање југословенске нације и 
југословенске идеологије“. 
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