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ВАШАР ТАШТИНЕ ОКО ПОЗОРИШТА “СЛАВИЈА” 

Упркос несумњивим успесима, мали приватни театар је изван видика 
креатора културне политике, уколико се таква политика уопште води. У 
едицији Удружења драмских писаца Србије “Савремена српска драма” 
објављен 161 текст захваљујући “чаробњаштву” издавача.

* * * 

Завесе су спуштене, рефлектори угашени, завршена је још једна позориш на 
сезона. Тренутак је у коме управе позоришних кућа треба да сведу рачуне, да 

они који стручно анализирају продукцију на сценама у Србији кажу шта је минула сезона 
донела хиљадама гледалаца, а да финансијери који распоређују и додељују новац из буџета 
оцене колико су улагања била целисходна. Очекивати је да се не задр же на бројкама и 
статистичким пресецима, већ да сагледају уметничке домете. На жалост, последњих година 
нема јавних оцена оствареног и (не)домашеног, а чини се да нема ни квалификоване инстанце 
која би у име пореских обвезника и културне јавности резимирала ефекте стваралаштва бар 
на сценама финансираним буџетским средствима. Отишли су у заборав механизми 
друштвене стимулације домаћег драмског стваралаштва и истински вредних редитељских и 
глумачких остварења. 

Савремено српско позориште пролази, на жалост, кроз период недефинисаних критеријума, 
период произвољности и волунтаризма, репертоарске импровизације и помодних амбиција да 
се по сваку цену приказују текстови страних, каткад инфериорних аутора. Непробојни круг 
истих ауторских имена, истих редитеља, глумаца, па и других сарадника, затвара се око 
неколико престоничких театара, чинећи их међусобно веома сличним и безличним. Као да 
постоји прећутно покровитељство над владавином котерије унутар позоришне уметности. 
Отуда затвореност, обест и безобзирност према оним ствараоцима који нису укључени у 
спрегу власти и заштићених група. На супротној страни од дотираних позоришта којима је 
допуштено да делују без одговарајућег демократског надзора, ничу мала, приватна позори 
шта, као реакција незадовољних, као покушај да се буде друкчији, ближи обични људима. 
Тако, на пример, једна позоришна авантура, по имену Позориш те “Славија”, траје већ девет 
година. Рођено из племенитих порива двојице заљубљеника, економисте Батри ћа Жарковића, 
и правника Комнена Станишића, као прва приватна, независна сцена у Београду у последњих 
60 година, ово невелико позориште постало је незаобилазна чињеница културног живота 
Србије. Приказујући представе актуелног и дакако забавног садржаја, дословно сваке вечери 
пред готово пуном двораном, у духу истински савременог и нашем човеку потребног театра, 
“Славија” је од 1998. до данас привукла преко милион привр жених, сталних гледалаца. Због 
ниских цена улазница, развијеног маркетинга и система абонмана са попустима, кућа у 
Улици Светога Саве је приступач на најширој публици. 

У чему је тајна успеха Позоришта “Славија”? Пре свега у ослањању на савремену домаћу 
драматургију, на текстове српских писаца који се обра ћају свом народу и свом времену: од 
47 изведених премијера, су из пера на ших живих писаца. Многи од ових текстова доживели 
су више од стотине извођења, међу којима су култне представе Моја мама Р. Павловића, 
Американац у Београду (по Нушићевом делу Свиња), Ћераћемо се М. Бећковић а, Сезона 
наручених убистава, Срби граде кућу, Ђе год сам био, свуд сам погинуо и Како смо волели 
друга Тита Р. Дорића, Слободне жене балканске и Јасмин на странпутици Љ. Ла шић, 
ЦАБАрес ЦАБАреи З. Соколовића, Дамин гамбит Д. Цветића, Заводник М. Шеварлића...и др. 
(У обимној продукцији малог вредног театра је и неколико страних комада, бираних према 



снази и ефикасности ауторског предлош ка: Ко се боји Вирџиније Вулф Е. Олбија, 
Перверзије у Чикагу Д. Мемета, Догодине у исто време Б. Слејда, Не шетај се гола Ж. 
Фејдоа...). 

Позориште “Славија” заснива свој рад на ентузијазму окупљених уметника – редитеља и 
глумаца од угледа и формата, али и оних сасвим младих који траже своју шансу. На овој 
сцени, у скромним техничким условима, улоге су тумачили (или још тумаче) Љуба Тадић, 
Петар Краљ, Зијах Соколовић, Милан Гутовић, Михајло Јанкетић, Миодраг Радовановић, 
Марко Николић, Иван Бекјарев, Миленко Павлов, Милан Цаци Михајловић, Предраг Ејдус, 
Владан Гајовић, Власта Велисављевић, Горан Султановић, Иван Босиљ чић, Вук 
Костић,Светлана Бојковић, Ружица Сокић, Љиљана Благојевић, Даница Максимовић, 
Љиљана Лашић, Мирјана Карановић, Љиљана Стјепановић, Рада Ђуричин, Нела 
Михајловић... Међу редитељима који су допринели популарности “Славије” свакако су 
Радослав Дорић, Славенко Салетовић, Јовица Павић, Владимир Лазић, Милан Караџић... И 
најзад, “Славија” је пронашла пут до интересовања публике подредивши репертоарску 
оријентацију и стил игре сензибилитету нашег човека данас. Такорећ и нема града у Србији у 
коме Позориште “Славија” није гостовало, нема ни једног значајнијег фестивала на коме није 
учествовало, а често и освајало награде. Представило се у многим земљама Европе, а допрло 
је и до Америке, Канаде, Кине, Аустралије, Новог Зеланда, афричких земаља! Организујући 
од 2002. године свој јединствени Међународни позоришни фестивал, уз мрвице државне 
финансијске помоћи у дватри наврата, Позориш те “Славија” је вратило у Београд велики 
број уметника са простора бивше Југославије, међу којима Јосипа Пејаковића, Радета 
Шербеџију, Ка ћу Дорић, Драгицу Томас, Драгана Јович ића, Зорана Бечића, Зијаха 
Соколовић а, Перу Квргића, Рељу Башића, Вању Драха, Санду Лангерхолц, Ратка Полича, 
Милену Зупанчич, Мету Хо чевар, Љупча Георгијевског, Желимира Орешковића, Марјана 
Бевка... 

На седам одржаних фестивала представила су се позоришта из свих новонасталих држава на 
Балкану, затим из Албаније, Русије, Бугарске, Румуније, Аустрије, Немачке, Мађарске, 
Енглеске, Израела, Украјине, Литваније, Италије... Окупљени из вечери у вече током трајања 
фестивала, сваког марта од 2002. године наовамо, глумци, редитељи, писци, сценографи, 
композитори, сценски радници из бивших југословенских република, обновили су многе 
порушене мостове пријатељства и сарадње. Београдска публика добила је прилику да види и 
доживи оно што се приказуије широм Европе... Фестивале су до сада отворили Мира 
Ступица, Љуба Тадић, Радко Полич, Оливера Марковић, Петар Банићевић и Перо Квргић. 
Но, упркос несумњивим успесима, упркос томе што попуњава забрињавајућ у празнину у 
нашем позоришном животу презасићеном страним комадима, Театар “Славија” је изван 
видика креатора културне политике, уколико се таква политика уопште води! Гурнут је 
мањевише у страну од медија, и често од стручне критике, маргинализован, игнорисан и 
подцењен. Зашто? Да ли је посреди конзерватизам или инерција, то јест анахроно везивање 
за “проверене” институције, и уједно подозрење према свему приватном, новонасталом..? 
Или је узрок неправедног односа према једном живом и животном позоришту у помодном 
елитизму који се храни угледањем на разне мултимедијалне и друге експерименталне форме? 
На текућем вашару таштине често се чује “примедба” да је Славија – булеварско позориште! 
Па шта ако јесте?... Зар булеварска позориш га нису нешто иманентно сваком европском 
велеграду? 

Уосталом, има добрих и лоших булеварских позори шга. Ако је Славија тако нешто, свакако 
припада оним бољим, јер је релевантна, убојита, уметнички делотворна, потребна људима... 
Баш онако како је у прошлости пучко позориште Шекспира, Аретина, Де Молине, Голдонија, 
комедије дел арте, Молијера, Скриба, припадало својим савременицима, који су у њиховим 
представама препознавали себе и своје проблеме. 

Одсуство финансијске и моралне подршке првом приватном позоришту (камо среће да се и 
друга суоче са суровим приликама на слободном тржи шту!), парадоксално у време 



демократизације и приватизације у свим сферама друштва, праћено је и потпуним слепилом 
Министарства културе Србије према још једном значајном подухвату ентузијаста – према 
едицији “Савремена српска драма”, коју је пре неколико година покренуло Удружење 
драмских писаца Србије. И као што нема разумевања за продор и мисију Позоришта 
“Славија”, тако није било могућно издвојити ни један динар за 29 књига ове едиције, односно 
за 161 објављену драму. Дела Ђорђа Лебовића, Александра Поповића, Слободана Стојановић 
а, Александра Обреновића, Велимира Лукића, Добрила Ненадића, Синише Ковачевића, 
Миладина Шеварлић а, Драгана Томића, Јелице Зупанц, Зорице Симовић, Радослава Дорић а, 
Стевана Копривице и других писаца, класика, и младих драматурга, отргнута су од заборава 
и понуђена српским позориштима. Наравно, узалуд. 

Препуштена чаробњаштву издава ча и малобројним дародавцима, едиција “Савремена српска 
драма” живи на Интернету, као збир уметничких записа о времену које је изгубило компас. 
Светлости позорница су угашене, почео је летњи одмор. Надам се не и за новог министра 
културе, истакнутог позоришног уметника, који ће можда покушати да отвори процес 
преиспитивања уметничке и друштвене савести, замрле у позоришним релацијама.


