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Весна Крчмар                  
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
Департман драмских уметности

Позориште као документ 
нашег времена

Апстракт. Позоришне представе, реализоване на професионалним сценама у 
Србији, последњих пет-шест сезона, као да су ваљана илустрација позоришта као 
документа о нашем времену. 

Ратови деведесетих година, који су довели до распада Југославије, оставили 
су великог трага и инспиративно деловали на младе редитеље да стварају нове 
представе. Такође и огромна емиграција, бројни проблеми поводом транзиције, 
проблем незапослености, лечења и одвикавања од болести зависности и још 
обиље пратећих потреса трауматизованог друштва довели су до настанка 
актуелних позоришних представа које у врло богатом распону одсликавају све те 
“документе” овог и минулог времена.

У широком спектру редитељских рукописа, (млађе генерације), систематизовани 
су: рад Бориса Лијешевића – Чекаоница, Плодни дани, Елијахова столица; 
политички театар Оливера Фрљића – Кукавичлук, Зоран Ђинђић, Александра 
Зец;  Дина Мустафића – Рођени у Yu; Ане Григоровић – Педесет удараца; Бобана 
Скерлића – Трпеле; Сање Крсмановић Тасић – О с(а)вести... 

Поменуте представе можда и не одражавају у потпуности коначан број представа, 
насталих у друштву опхрваном бројним проблемима и противуречностима, али су 
свакако показатељ да је документ из самог живота проналазио свој сценски израз. 

Утешно је да друштво у кризи ствара добро и занимљиво позориште.  

Кључне речи: документарно позориште, редитељи млађе генерације, представе: 
Чекаоница, Плодни дани, Елијахова столица, Педесет удараца, Трпеле, О с(а)
вести... Кукавичлук, Зоран Ђинђић, Александра Зец

Стручни рад
UDC 792.08

       792(497.11)
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 Актуелни позоришни репертоар у Србији на упечатљив начин илуструје 
тезу да  позориште може да буде прави документ времена. Од 2010. године при-
мећује се наглашена појава документарног театра. Документарни израз у позори-
шту подразумева уметникову потребу да истину директно драматизује на сцени, 
да изрази крупне друштвене проблеме непосредно, отворено, без заклањања иза 
драмских ликова. Све те представе су истраживачког карактера и подразумевају 
ангажман публике. Позоришно стварање обично проистиче из доживљаја ситуа-
ције. Документарно позориште нема измишљених ствари, оно преузима аутенти-
чан материјал који поново даје на сцени.
 Посматране су представе редитеља млађе генерације из Босне и Херцего-
вине, Хрватске, Србије: Дина Мустафића, Оливера Фрљића, Бориса Лијешевића, 
Сање Крсмановић Тасић, Ане Григоровић и Бобана Скерлића. Њиховим предста-
вама не исцрпљује се списак представа које су документ времена, које припадају 
тој врсти театра, али саме се издвајају успешношћу и упечатљивошћу сценског 
израза.
 У већини представа осећа се повратак на прошлост и ратне страхоте 
деведесетих. То чини полазиште документарних представа Оливера Фрљића; 
Дина Мустафића, на одређен начин и Бориса Лијешевића у представи Елијахова 
столица и посредно О с(а)вести Сање Крсмановић Тасић. 
 Друштвено-политички терети и ужаси приказују се из личног угла. 
Не појављују се политичке пароле, већ појединачна лична искуства, дата у 
фрагментима, граде мозаичну слику рата и распада једне (дивне) земље – 
Југославије. Лично лако прераста у политичко, јер су све представе утонуле 
у друштвена питања и проблеме. Документарне представе, ако пођемо од 
претпоставке да су политичке, моћно делују на разбијање илузија код гледалаца, 
али мења се и позиција гледалаца, који више нису пасивни и инертни посматрачи. 
Тиме се мења традиционални статус гледаоца. Гледаоци тих документарних 
представа постају гледаоци, али и учесници. 
 Одавно је знано да је позориште идеалан инструмент, идеална слика 
колективног памћења. Посматране документарне представе покрећу савест и 
критичко мишљење, чувајући прошлост од заборава.

***
 Првом корпусу представа припада представа која говори о болном 
искуству губитка дивне земље Југославије. Представа Рођени у Yu, премијерно је 
изведена у Југословенском драмском позоришту у Београду 12. октобра 2010. у 
режији Дина Мустафића.
 Настала је по принципу “можеш људе истерати из Југославије, али не 
можеш Југославију из људи” (Обрадовић, 2010: 45), састављена је од документарног 
материјала и интимних сећања глумаца на ближу и даљу прошлост, драматуршки 
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уобличена у исповедној форми. Тема је СФРЈ сагледана са глумачком дистанцом. 
Представа је истовремено убедљива, слојевита, духовита и трагична. Најбољи 
пример те врсте “огољавања” јесте завршна сцена (монолог Мирјане Карановић у 
којем позива на сахрану Југославије), где се завршава у пренаглашеној патетици. 
Поједини критичари наглашавају да је представа истраживачке форме (Тасић, 
2010), није стварана на основу унапред одређеног драмског текста, већ текст 
настаје у процесу стварања представе, на основу реалних аутобиографских 
детаља из живота актера. Драматуршки тим чине: Милена Богавац, Маја Пелевић, 
Филип Вујошевић, Божо Копривица, Милош Кречковић. “Њихове мисли, сећања 
и осећања поводом живота у Југославији, као и у постјугословенском времену, 
стварају живи мозаик, естетски обликован документ друштва које се постепено 
распало док сасвим није нестало, претворивши се у распршену прашину која је 
отворила ране и створила плодно тло за рађање бескрајне носталгије” (Тасић, 
2010: 12).
 Представа је изазвала реакцију публике, несвакидашње дирљиво 
препознавање, па и катарзу. На почетку, када ансамбл пева химну (некадашње) 
Југославије Хеј, Словени, сви гледаоци моментално устају из својих седишта и 
певају химну с глумцима. То заједништво између извођача и публике, повезивање 
кроз игру и песму, непосредност комуникације, су драгоценост коју једино театар 
има. Представа Рођени у Yu (ауторски пројекат Дине Мустафића), представља 
стилизовани облик исповести и интервјуа с глумцима и глумицама, који су живели 
у држави која је (заувек) нестала.

***
 Следећи корпус представа чине представе Оливера Фрљића, једног 
од најинтригантнијих редитеља нове генерације: Кукавичлук, Зоран Ђинђић, 
Александра Зец, Избрисани.
 Кукавичлук је настао у Народном позоришту / Непсинхаз у  Суботици, 
премијерно изведен 10. децембра 2010. Представа почиње одређеном врстом 
документарног пролога о пореклу и карактеру представе, сценом у којој, “као кад 
у сну субјект преузима личност свог узора, осморо глумица и глумаца настоји 
да се ушанчи у улогама осморо уметница и уметника некадашњег КПГТ-а, што 
им је грубо онемогућено. Приморани су, дакле, да на сцени играју сами себе” 
(Паковић, 2011). Тема Кукавичлука јесте помањкање грађанске храбрости, 
немогућност да се призна злочин у недавном рату вођеном на простору бивше 
Југославије. У последњој сцени, глумци силазе са позорнице, која је у мраку, а 
цело гледалиште је осветљено. Глумац, аналогно прологу на почетку, најављује 
да предстоји изговарање 505 имена сребреничких жртава, чији су есхумирани 
посмртни остаци, накнадно сахрањени 2006. године. Наглашава да се ће то бити у 
интервалу између једанаест и дванаест минута.
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Оливер Фрљић се појављује као комплетан аутор, јер потписује: текст, режију, 
концепт сцене и костима. Представа је мозаички обликовала документ, 
анализирајући догађаје из наше недавне прошлости, као и текуће проблеме – Нато 
бомбардовање, петооктобарска дешавања, независност Косова ....
 Критичарка Политике закључује: “Фрљићев Кукавичлук, на сваки начин, 
намерава да нас истера из илузија и безбедног позоришног мрака, гура нас под 
светло стварности, на поље конфронтације са истином, инсистирајући на нашем 
учешћу и одговорности у креирању позоришта и, наравно, друштва” (Тасић, 
2010: 12).
 Представа Зоран Ђинђић, такође ауторски рад Оливера Фрљића, 
премијерно је изведена у Атељу 212, 18. маја 2012. У поднаслову представе Зоран 
Ђинђић, налази се синтагма “У потрази за уметничком храброшћу”. У програму 
представе цитира се Бертолт Брехт: “Најгора од свих врста неписмености јесте 
политичка неписменост. Политички неписмена особа не чује, не говори, нити 
учествује у политичким дешавањима. Она зна да трошкови живота, цена пасуља, 
риба, брашна, станарине, ципела, лекова, зависи од политичких одлука...” У 
српском друштву постоје две струје: једна која све негира, ниподаштава и друга 
која све глорификује. Редитељ каже да је у свом раду покушао да заобиђе и једну 
и другу парадигму и настојао да проговори адекватним сценским језиком.
 У представи Зоран Ђинђић почетни моменат је атентат  на трагично 
настрадалог премијера. Посредно проговара о Србији данас и различитим 
хипотекама које то друштво носи. У подтексту представе, као и целокупног 
рада младог редитеља Оливера Фрљића избија пренаглашена моћ позоришта. 
Позориште се сматра изузетно ангажованим у једном друштву, јер: позориште 
може оно што политика неће, оно што суд не може, оно што нема доказа. 
Уметнички докази су изнад свих доказа. Представа оптужује оне који су криви за 
смрт Ђинђића, али у оптужници нису само окривљени, већ и сви они који су тај 
процес посматрали као да је у питању телевизијска серија. 
Наравно, то су редитељске идеје, намере, жеље. Чињеница је да је представа Зоран 
Ђинђић била данима поприште различитих вредносних судова, оспоравања, 
одобравања, осуђивања. Замерали су јој недостатак одређене позоришне естетике, 
али је неоспорно да представа никога није оставила равнодушним, јер делује 
директно, што подразумева активно учешће гледалаца. 
 И после свих питања, анализа, конкретних позоришних остварења, остаје 
питање да ли позориште заиста толико моћно?
 Сасвим на том трагу, Оливер Фрљић је радио представу о једном од 
највећих злочина у Хрватској почетком рата, убиство породице Зец у Загребу. 
Представа Александра Зец премијерно је изведена у Ријеци 18. априла 2014. У 
току извођења било је оспоравања и протеста хрватских ратних ветерана.
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 “Александра Зец је наша жртва, била је наша суграђанка. Зна се ко ју је 
убио, ко је направио процедуралну грешку због које су убице пуштене на слободу, 
а зна се и ко је одликовао једног од њих”, изјавио је Оливер Фрљић за портал 
Хрватска алтернатива поводом представе Александра Зец изведене у Хрватском 
културном дому у Ријеци.
 И ту представу је Оливер Фрљић радио у знаном маниру, на основу 
документа, судских процеса, изјава сведока, али и на основу објављене књиге 
Тамаре Опачић, која говори, бележи све написе са суђења и хронологију догађаја. 
Оливер Фрљић је на представљању књиге рекао да је зачуђујуће што се жртве, и 
после две деценије деле по националној припадности. 
 Представом Александра Зец Фрљић је желео да подсети на убиство српске 
породице Зец у Загребу 1991. и неодговорност Хрватске према том злочину. “Пет 
припадника резервног састава полиције, под командом Томислава Мерчепа, упало 
је у кућу породице Зец у Загребу. У дворишту су убили оца Михајла, а супругу 
Марију и 12-годишњу ћерку Александру одвели на Сљеме, пуцали им у потиљак 
и бацили их у јаму за смеће.
 Синиша Римац и још четворо припадника тзв. Мерчеповаца ослобођени 
су због процедуралних грешака током истраге – признање су дали без присуства 
адвоката.
Бивши хрватски председник Фрањо Туђман је Синишу Римца, означеног као 
извршиоца, одликовао за ратне заслуге. Томислав Мерчеп, ухапшен 2011. и 
оптужен за убиство породице Зец, негирао је кривицу” (Политика, 18. IV 2014).
 “Убиство Александре Зец није инцидент, као што се све ове године 
представљало, него резултат политичког пројекта који је јасно зацртао на који 
постотак треба свести број хрватских грађана једне националне заједнице, а 
чију ренесансу гледамо ових дана у десничарском дивљању, ломљењу плоча са 
ћириличним натписима и раније споменутом прикупљању потписа за референдум 
о забрани употребе ћирилице, све, наравно, дириговано од стране католичке 
цркве.
 Ту је и срамотни судски процес у којем је направљено све како се кривци 
за убиство Александре Зец, без обзира на њихова признања и материјалне доказе, 
не би процесуирали”, изјавио је Оливер Фрљић. Поента Фрљићевих представа 
може се сажети у синтагму да ни злочин, а ни жртве – немају националност. Зато 
ту представу редитељ посвећује “свој деци жртвама рата, било где у свету”.
 Критичар НИН-а бележи да Александра Зец и њени родитељи нису били 
криви и њихово мучеништво “зачепљује уста свакоме, с ове или оне стране Дрине, 
ко из било којег разлога пожели да мрзи” (Муњин, 2014: 63). Сав патос постиже се 
редуцираним сценским средствима: у дубини позорнице је хрпа земље довољна 
за гроб, а у средини се налази сто што је симбол породичног окупљања. Већ у 
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следећој сцени све се распада. На самом крају представе редитељ изводи четири 
девојчице од дванаест година, које откопавају Александру Зец и разговарају с њом 
о свакодневним ситницама. Основно осећање, које представа побуђује, јесте туга, 
туга огромних размера.
 На истој матрици ангажованог редитеља настала је и представа Избрисани 
у позоришту у Крању, у Словенији. Редитељ веома потресно приказује судбине, 
прогоне и ужасе преко двадесет хиљада (не)Словенаца који у Словенији, без 
обзира на године живота и рада, нису добили документа, нису имали елементарна 
права на живот, одсецана им је струја, укидана вода, избацивани су из станова... Тај 
проблем још живи... Представа је с великим успехом приказана на овогодишњем 
Стеријином позорју, као и на осталим бројним фестивалима. 

***
 Почетком рата на просторима бивше Југославије, деведесетих година 
убијена је новинарка Дада Вујасиновић. Ни после двадесет година то убиство 
није расветљено. После двадесет година пријатељица Сања Крсмановић-Тасић 
реализовала је представу О с(а)вести (есеји у покрету) у Битеф театру 9. априла 
2014.
 У другом стилу је рађена представа о убиству новинарке Дуге – Даде 
Вујасиновић 1994. Никада нису разјашњене околности под којима је новинарка 
страдала. Резултат истраге показао је да је било самоубиство. Томе се интимно 
противе сви они који су је познавали. Представа говори о неразјашњеним 
околностима у којима је живот изгубила Дада Вујасиновић, новинарка Дуге и 
ауторкина пријатељица из детињства. Пријатељица трагично преминуле новинарке, 
кроз есеј у покрету, наративни сценски исказ с критичким промишљањем, говори 
о свом личном болу, али и остацима једног времена, времена које прекрива 
проблеме, покушавајући да иде даље. Та представа припремана је двадесет 
година, јер је Сања Крсмановић-Тасић желела да тој личној и тешкој причи дậ и 
друштвено-политички контекст. Прича је искрена и болна, али и ангажована.

 “Дада је била непоткупљива, радила је онако како јој је дубока унутрашња 
моралност говорила да треба. Верујем да је то нешто што се покупи из куће. Од 
родитеља. Дадини родитељи су изузетни људи, пуни животне мудрости”, прича 
Сања (Радић, 2014: 16-17).
 Представа моћно делује, јер после представе се ћути, од шока, од бола, 
од срамоте од тога где и у каквом друштву живимо. На крају се сви запитају: “А 
шта смо ми радили двадесет година када смо дозволили да се овако нешто деси 
и не реши у нашој средини”. Ауторка је двадесет година представу сањала. У 
раду се ишло системом елиминације, много материјала је отпало, јер се трагало за 
суштином. 
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 Представа жели да од инертног гледаоца и пасивног посматрача учини 
саучесника, актера у креирању представе. Публика је та која бира редослед од 
четрнаест фуснота. Оне се не откривају све, јер је убиство још увек неразјашњено. 
До краја истраге, биће тако – сматра ауторка представе. Она такође представу по-
сматра као живи организам који се стално мења. Сваки пут је представа другачија. 
“Не може се поверовати да је Дада извршила самоубиство, па ако такав закључак 
донесе нова истрага, кроз саму представу ће се још јасније борити за истину. По-
рука представе, која је свима у гледалишту јасна, може се сажети у следеће: Дада 
је постојала, била дивно људско биће које је погинуло због своје храбрости и то 
не сме да се понови. Сања Крсмановић Тасић, ауторка представе, наглашава да је 
она уметница и да је њен задатак да кроз представу укаже на проблем, да пробуди 
емоцију, да повеже публику са темом представе” (Радић, 2014: 16-17).
 У запису после премијере Веран Матић се пита – зар нам је заиста требало 
двадесет година за настанак представе. “Када човека сведемо само на случај 
његове смрти, изнова добијамо његов живот. Двадесет година се бавимо тиме 
како је умрла Дада Вујасиновић, чиме изнова поништавамо њен веома интензиван 
живот, вредно новинарско наслеђе, етичност, љубав, њен глас, осмех, прецизне 
дијагнозе, смиона предвиђања.
 Догодила се амнезија и игнорисање, догодила се Олуја, догодило се 
бомбардовање СР Југославије, Косово, заборав, потискивање, понижење и 
срамота. И ту срамоту сам осетио и читајући књигу Сведочења из (обешчашћене 
земље) са текстовима и писмима Даде Вујасиновић, које је у Канади објавила 
Дадина сестра још 1995. године, гледајући представу О с(а)вести, читајући 
садржај досијеа са документима из истраге” (Матић, 2014: 12). 

***
 Млади, веома успешан и награђиван редитељ Борис Лијешевић бави се 
документарним театром из свог угла, бави се посредно последицама рата, али и 
проблемима транзиције у специфичној режији вербатим драме.
 Елијахова столица (Југословенско драмско позориште, 16. октобар 2010), 
на мало другачији начин, од претходно посматраних представа, бави се ратним 
Сарајевом. Представа је овенчана наградама на престижним фестивалима, попут 
Битефа, сарајевског МЕСС-а, захваљући неоспорној чињеници да је то једна од 
бољих и врло необичних представа која се бави темом рата у бившој Југославији.
 “Око социјалног и друштвеног контекста Сарајева 1992. испреплетена је 
интимна прича о аустријском писцу Рихтеру (Светозар Цветковић) који долази 
у ратно Сарајево да нађе оца за кога је тек сазнао да постоји, а његов нестанак 
је повезан са добро познатом ‘психологијом масе’ коју смо имали прилике да 
видимо и у свом комшилуку почетком деведесетих.
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 То је потрага изгубљеног уметника за својом прошлошћу и трагична, 
директна, намерна референца на Хомо-фабера Макса Фриша...”(City magazine, 17. 
XI 2010: 22).
Сâм редитељ Борис Лијешевић наглашава да се Штиксов роман Елијахова столица 
бавио нечим што се догодило пре двадесет година, “али је врло брзо наишао на 
одобравање, у њему се нешто стекло, јер се раније није толико говорило о ратном 
Сарајеву. Ратни тужитељи и браниоци о много чему говоре, али Сарајево се често 
прескаче. А некако та се тема не може заобићи. И било је питање када ће сарајевска 
тема да оживи” (Гвозденовић, 2011: 56).
 Представа Чекаоница (Атеље 212 и Културни центар Панчево, премијера 
23. јануар 2010), којој Јован Ћирилов, проналази узор у формули немачког писца 
Клауса Пола који је дао основну матрицу и пола наслова – Чекаоница Немачка. 
Београдска представа већ је стекла и жанровску одредницу “вербатим театар” 
(Ћирилов, 2010: 20). Текстуална основа вербатим позоришта настала је од 
вербатим драме, која представља драмски текст настао драматуршком адаптацијом 
низа снимљених уверљивих животних прича.
 Чекаоница је саздана од стварносних прича живих људи по чекаоницама 
предузећа. Та представа је у нашој традицији поимања критичког позоришта, 
које озбиљне проблеме сценски уобличава у хуморној форми. То је веома добро 
знано код нас, од давнина, још од Стерије. Може се говорити о комедиографском 
приступу вештих глумаца који хуморном игром горку суштину преобликују у 
самокритички доживљај. 
 Текст Чекаонице потписују Борис Лијешевић и Бранко Димитријевић, 
што представља почетак вербатим драме као основе нашег вербатим позоришта. 
У основи је облик документарног драмског текста који настаје прилагођавањем 
бројних разговора аутора с људима, који причају своје животне приче. Критичарка 
Политике сматра да представа даје верну слику преживљавања у Србији данас, 
“сучавање са бруталном безличношћу (пост) капиталистичких принципа иницира 
један нови, пост или турбо, драмски дискурс, мрачнији и безизлазнији од оног 
Бекетовог” (Тасић, 2010). Осликано је губљење ослонца савременог човека, 
посртање и пад под теретом нове бирократски изобличене стварности. 
 Представа Чекаоница представља значајну коту нашег позоришта данас, 
је по писању Ивана Јовановића (Јовановић, 2010: 25): глумци говоре текстове 
у годоовској чекаоници. Чекаоница је симболичка раван и оквир представе. 
Бесконачност чекања на сцени у жељи да нам свима буде боље. Исповедни 
драматуршки тон у позоришту употребљен је као занимљив драматуршки 
експеримент. Уверљивост глумачке игре постиже се аутентичношћу исказаних 
животних прича, јер су глумци њихови власници. У Чекаоници се  преплиће 
монолог и дијалог у коме наступају Бранка Шелић, Небојша Илић, Бојан 
Жировић и Јелена Тркуља. Из те ревије занимљивих решења, “способношћу да 
својим јунацима (сваки глумац тумачи неколико ликова) подари право на живот, 
нарочито се издваја Небојша Илић. Својом игром он успева да губитницима које 
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тумачи удахне ону врсту лепоте и духовитости због које лични код кроз лавиринте 
транзиције сваког гледаоца није немогућ” (Јовановић, 2010).
 Плодни дани Бориса Лијешевића и Јелене Кисловски (Атеље 212 
и Културни центар Панчево), рађени су у истом кључу као и Чекаоница, а 
премијерно су изведени 18. марта 2012. Стилски и жанровски можемо је означити 
као сестру близанкињу изузетно успешне Чекаонице. Иако тема Плодних дана није 
универзална као у претходној представи, може се рећи да успевају да успоставе 
општији значај, захваљујући томе што битно универзализују тему.
 Редитеља Бориса Лијешевића интересује документарно позориште 
и непосредно тумачење времена, по чему је постао знак препознавања наше 
позоришне сцене. У једном од интервјуа поводом награде “Бојан Ступица” 
за режију, редитељ објашњава: “Интересује ме позориште које настаје из 
документарног материјала и разговора с људима, јер се увек бавим неким важним 
темама и имам прилику да директно проговорим о нечему што се свих нас тиче. 
Моја представа Плодни дани проистекла је из првенца Чекаонице, јер говори о 
друштву које транзиција одводи у неплодност” (Стругар, 2014: 20-21). 
 Плодни дани говоре о савременом начину живота у којем физички 
сусрет није услов ни живота, ни дружења, па чак ни репродукције. И ова је 
представа истраживачког карактера, настала по сличном принципу као претходна 
Лијешевићева представа Чекаоница. У Чекаоници су биле муке са послом, а у 
Плодним данима са родитељством. Редитељ Борис Лијешевић, објашњавајући 
своју потребу да се бави документарним театром, наглашава да он то чини зато што 
је у сталном додиру са горућим питањима, са садашњим тренутком. Документарно 
позориште настаје из приче саговорника, у којој се каже шта га боли, шта му је 
узрок несанице. Актуелног гледаоца највише дирају теме из свакодневног живота.

“А стварајући документарну представу, стално си у контакту са оним што 
људе мучи сад. Бављење документарним театром је можда лакши пут, јер 
му не треба прошлост да би тумачио садашњост, него то чини директно, из 
садашњег тренутка. Видим доста представа које почивају на документима 
и налазе снажан пут до свог гледаоца. Једино што оне не могу дуго да 
трају, али позивам се на Брука који каже да једна представа заправо траје 
неких четири-пет година, јер се стварност мења” (Гвозденовић, 2011: 56).

 И на крају редитељ истиче да је “схватио да стварање не иде из знања, него 
из доживљаја ситуације. Да би стварао, мораш да доживиш оно што се дешава на 
сцени”.

***
 Представа Педесет удараца Тамаре Барачков и Ане Григоровић, 
(Атеље 212, Сцена “Петар Краљ”, премијера 4. јуна 2013), одсликава живот у 
постратном друштву. Андреј се после петнаест година боравка у Канади враћа у 
родну Србију да би присуствовао сахрани Ивана, пријатеља из детињства, који је 
извршио самоубиство након неразрешених проблема с алкохолизмом и траумама 
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задобијеним у верским лечилиштима. Драма је инспирисана стварним догађајима 
и прецизно исцртава сукобе између различитих генерација и погледа на свет, 
разматра улогу цркве у друштву, однос државе према институционалној религији. 
 У сценском читању текста Тамаре Барачков, редитељка Ана Григоровић 
одлучила је да у костур фиктивне грађе уведе документарне материјале, па се 
тако у представи стално преплићу документарни и фиктивни делови. Извођење 
документарних сцена се одвија под упаљеним светлима у Сали, за разлику од 
фиктивних делова који се играју у мраку, а њихова коегзистенција је ефектан 
драматуршко-редитељски избор, битна интервенција у сценском тумачењу 
полазног текста, посебно у погледу друштвене важности представе. Неоспорно 
је добра идеја да се емитују (документарни) аудио снимци, разговара са жртвама 
насиља, као и оптужених за злочине, али би они били ефектнији да је направљена 
јача селекција и да их је мање.
 Необична је коинциденција, и потврда о изузетној друштвеној 
актуелности представе, то што је недавно почело суђење свештенику Браниславу 
Перановићу, који је у јавности познат по бруталном спровођењу насилних метода 
у лечењу наркоманских зависника у манастиру Црна Река. Ток и исход тог суђења 
ће показати степен зрелости и спремности друштва да се обрачуна с опаким и 
назадним обичајима.

***
 Представа Трпеле Милене Деполо и Бобана Скерлића, у режији Бобана 
Скерлића премијерно је изведена у Београдском драмском позоришту 18. октобра 
2013. Имала је великог успеха на фестивалима у Новом Саду на Стеријином 
позорју и на фестивалу у Младеновцу. Комад Трпеле настао је као исповест седам 
жена које су се суочиле са насиљем и не видећи излаз из зачараног круга и саме 
су узвратиле насиљем. Није важно из ког друштвеног миљеа долази, а ни степен 
образованости није битан, јер насиље може задесити сваку жену сваког дана. 
 Милена Деполо као драматург представе Трпеле наглашава да је 
полазиште за представу био материјал који су добили од Хелсиншког одбора, 
двадесет исповести жена које су претрпеле насиље, од којих су изабрали седам. 
Направили су седам прича, седам жена од крви меса које су позоришни карактери, 
које позоришним језиком, на позоришни начин причају страшно истините 
приче. Редитељ Бобан Скерлић објашњава да су узели потресне приче о насиљу 
које се збивају око нас. Нису писали драмски текст Трпеле, већ су се ослонили 
на документарну грађу, на исповест жена које робијају, јер су убиле своје 
злостављаче. Интервенција је била само у позоришном смислу на оригиналним 
исповестима жена које су преживеле насиље. Радило се у оквиру радионице: 
глумице, драматург и редитељ.Текст јесте био документаран, али се уобличавао 
кроз рад. Била је јасна редитељева замисао како представа треба да изгледа, коју 
поруку ће носити, какав сценски језик ће користити. Олакшавајућа околност је 
што су све жене завршиле у затвору. Оне су нашле свој мир иза решетака. Иако 
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представа говори о насиљу над женама, овде је нађена права доза естетизације, 
неопходна да се тако брутална тема ублажи. Иако су се ослонили на документарну 
грађу, циљ је био да направе позоришну представу. Глумице у свом сценском 
језику примењују различите позоришне теорије: од Брехта и Станиславског и 
физичког театра. Представа сигурно да не може да промени систем, али може 
да утиче на појединца. Редитељ сматра да је живот сам по себи смешан и да су 
понеке ситуације толико апсурдне да могу само да изазову смех. 

***
Забележено на крају...
 Можемо скромно дописати да су све представе полазиле од документа 
у жељи да га редитељски уобличе и сценски представе на различите начине 
у основној намери да активно укључе гледаоца у саму представу. Ту се битно 
мења позиција гледаоца, неутралног посматрача. Превласт документарног театра 
на позоришним сценама Србије у последњих четири-пет година говори да је 
друштво бременито бројним проблемима. Главнина представа окреће се теми 
распада дивне земље, оличене у имену Југославије, стравичном ратном распаду 
деведесетих година, постратном периоду, свим проблемима транзиције и губитка 
идентитета. Редитељски рукописи се битно разликују. Један од најотворенијих, 
који верује у апсолутну моћ театра јесте редитељ Оливер Фрљић. Он се бавио 
најтежим темама наше ратне и поратне историје, говорећи снагом огољеног 
документа о свим болним проблемима разорене Југославије, кроз представе: 
Александра Зец, Избрисани, Кукавичлук, Зоран Ђинђић. Распад Југославије кроз 
поетичнију исповест глумаца и свих аутора представе осликава редитељ Дино 
Мустафић у представи Рођени у Yu. Сања Крсмановић-Тасић гради представу О 
с(а)вести као есеј у покрету са четрнаест фуснота, двадесет година после убиства 
новинарке Даде Вујасиновић. Борис Лијешевић говори о две болне теме данашњег 
живота: незапослености и проблемима родитељства у представи Чекаоница и 
Плодни дани, негујући нови вид драме вербатим драме и вербатим позоришта. 
Педесет удараца Тамаре Барачков и Ане Григоровић је такође представа која 
кореспондира са несрећним случајем у манастиру за лечење од наркоманске 
зависности у Црној Реци. Представа Трпеле Милене Деполо и Бобана Скерлића, 
једна од новијих представа која је освојила бројне домаће фестивале говори о 
злостављаним женама, које су свој смирај нашле у затвору. И та представа је 
настала на основу документа. 
 Све поменуте представе показују да документарни израз у позоришту 
проистиче из  уметникове потребе да истину директно драматизује на сцени, да 
искаже крупне друштвене проблеме непосредно, отворено, без заклањања иза 
драмских ликова.
 Снага документарног позоришта састоји се у томе да из “фрагмената 
стварности састави употребљив узорак, модел актуелних догађања” (Рњак, 
1985/86: 26). Оно није у центру догађаја већ се налази у позицији посматрача 
и аналитичара. Исецањем уочљивих појединости из хаотичног материјала 
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спољашњег света, као и конфронтацијом супротстављених детаља скреће пажњу 
на конфликт, кога на основу сакупљених података, претвара у предлог решења, 
у апел или суштинско питање. “Оно што би у јавној импровизацији политички 
обојеног хепенинга довело до дифузне напетости, до емоционалног саучествовања 
и илузије о ангажману у савременом догађају, у документарном позоришту се 
обрађује пажљиво, савесно и с размишљањем” (Рњак, 1985/86: 26). Основна моћ 
документарног позоришта је у алтернативи, да би се стварност објаснила у свим 
појединостима, ма како изгледала неприступачно.
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Theatre as a document of our time

Abstract. Theatre performances, produced on the professional scene in Serbia in the past 
five or six years, seem to be a fine illustration of the theatre as a document of our time. 

The wars of the nineties that lead to the disintegration of Yugoslavia left traces 
in young directors and inspired them to create new plays. Furthermore, the massive 
emigration, a number of problems of the transitional period, the problems of 
unemployment, addiction-related treatment and rehabilitation, and an abundance of 
accompanying turmoil of the traumatised society led to creation of current theatre plays 
which, in a broad range, depict all those ‘documents’ of present and past time.

From the wide spectrum of (younger generation) directors’ personal styles, the 
following have been systematized: the works by Boris Liješević– The Waiting Room, 
Fertile Days, Elijah’s Chair; the political theatre of Oliver Frljić – Cowardice, Zoran 
Đinđić, Aleksandra Zec; Dino Mustafić’s work – Born in YU; Ana Grigorović’s – Fifty 
Blows; Boban Skerlić’s – They Have Suffered; the work of Sanja Krsmanović Tasić – 
About the Conscience and Consciousness, and others.

Although the aforementioned plays may not completely reflect the overall number 
of plays created in the society weighed down by many a problem and contradiction, 
they surely are an indicator that a document from the life itself has managed to find its 
dramatic expression. 

What is reassuring is that the society in crisis makes a good and interesting theatre.

Key words: documentary theatre, younger generation directors, plays: The Waiting 
Room, Fertile Days, Elijah’s Chair, Cowardice, Zoran Đinđić, Aleksandra Zec, Fifty 
Blows, They Have Suffered, About the Conscience and Consciousness


