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Позоришно приказивање историје: 
Четрнаеста− трагање за одговорима 

Апстракт: Обележавање стогодишњице од почетка Великог рата на позоришним 
сценама означила је појава приказивања историје и трагање за драмским 
одговорима на тумачење узрока и повода Првог светског рата. У овом раду дат је 
преглед драмске традиције комада писаних и изведених на тему Првог светског 
рата у позориштима у Србији и Босни и Херцеговини, и преглед драма постављених 
у поводу обележавања једног века од почетка Великог рата. Акценат је стављен на 
ауторски пројекат београдске режисерке Ане Ђорђевић Четрнаеста у продукцији 
Народног позоришта Републике Српске из Бање Луке, који је отворио у Босни 
и Херцеговини и на Западном Балкану позоришну сезону приказа преломних 
догађаја двадесетог века. Драматизацијом књиге Владимира Дедијера Сарајево 
1914 (Београд, 1966) ауторка полази од сложеног изворишта материјала богатог 
фактографским чињеницама, датумима, местима, лицима, догађајима, појавама, 
цитатима и сведочењима и језиком сцене сагледава догађаје из различитих углова. 
Кључне речи: Први светски рат, историјска драма, документарна драма, 
драматизација, монтажни поступак.

Поводом стогодишњице од почетка Великог рата, многе позоришне куће 
обележиле су јубилеј. На сценама позоришта нашла су се уметничка остварења 
театарског преиспитивања историје и драмски одговори на тумачење узрока и 
повода Првог светског рата, те улоге Србије, Гаврила Принципа и Младе Босне 
у токовима светске историје. Ауторски пројекат београдске режисерке Ане 
Ђорђевић Четрнаеста у продукцији Народног позоришта Републике Српске из 
Бање Луке (премијера 18. октобра 2013), отворио је у Босни и Херцеговини и 
на Западном Балкану позоришну сезону приказа преломних догађаја двадесетог 
века.
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Од почетка двадесетог века Европа стреми ка општем рату, а 1914. је 
година у којој ауторка у позоришном дискурсу трага за одговорима на питања која 
су означила преокрет у читавом свету. То је време краја једне епохе – bell époque и 
почетак друге (модерног доба) – епохе ратова. Та година је затекла Европу у стању 
пометње и дубоке кризе. Од почетка двадестог века велике силе су неколико пута 
биле на ивици рата. Сарајевски атентат је био само повод за његово избијање, а 
рулет историје се игром судбине зауставио на Гаврилу Принципу. Оно што се тог 
дана догодило у Сарајеву, промениће свет. Ниједно политичко убиство у новијој 
историји није имало тако далекосежне последице као погибија надвојводе Франца 
Фердинанда на Видовдан 28. јуна 1914 1. Принцип је испалио метак, не само на 
једног надвојводу, него на читав један, само наизглед, стабилан свет. Уследила су 
велика друштвена померања. Скончале су четири царевине, а с њима и хабсбуршка, 
романовска, хоенцолерска и отоманска империја, које су претходно, стотинама 
година владале. Тај рат је потпуно изменио карту Европе. На рушевинама бивших 
царевина настале су нове државе.

Будући да свака нација има право на свој комадић сећања, Велики рат има 
интернационалну димензију и део је опште европске приче, те не би требало да 
има много разлике између балканских и европских сећања и третирања ове теме 
у литератури, позоришту и на филму. 

Након једног века, у поводу овог јубилеја, неколико савремених српских 
аутора узимају ту тему за своја уметничка сценска остварења (Ана Ђорђевић 
Четрнаеста, Биљана Србљановић Мали ми је овај гроб, Милена Марковић 
Змајеубице, Емир Кустурица Побуњени анђели, Срђан Кољевић Бранио сам 
Младу Босну). Аутори своју уметничку провокацију проналазе управо у чињеници 
шта преиспитивање историје значи за српски народ и укључују се активно у 
решавање једне друштвене кризе изазване наговештајем ревизије историје у 
време обележавања стогодишњице од почетка Великог рата. Ови ствараоци нуде 
1  Месец дана након Принциповог пуцња, дошло је до избијања Првог светског рата. Велике 

ратове почињу велике силе. Мала Србија, која је у то време, тек изашла из Балканских ратова, 
осиромашена, без војника, десет пута мања од Аустроугарске није била спремна за рат, нити 
јој је рат био потребан. Србија је у то време била демократска држава. Након аустријског 
ултиматума 23. јула, Србија је прихватила све понуђене услове. Тим поводом енглески 
дипломата Едвард Греј (Edward Grey) је изјавио: “Па какво је то чудо, Србија је прихватила 
све захтеве, шта ми још од ње тражимо“. Ова изјава се може видети и у Би Би Си-јевој 
мини-серији 37 дана (37 Days, BBC2, 2014), кoja се бави периодом од Гавриловог пуцња до 
избијања Великог рата. Енглески историчар Џон Рел (John C.G. Röhl), који је један од највећих 
ауторитета за тај период и писац биографије Вилхелма II, потврдио је да је и немачки кајзер, 
видевши одговор српске владе, приметио да нема разлога за рат (Рел, 2015: 219). Након много 
непромишљених потеза, мислећи да ће тај рат с малом Србијом трајати месец дана, почела је 
највећа кланица у дотадашњој историји света. Рат је опустошио огромна пространства Европе, 
и око 12 милиона људи је изгубило животе. 
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своје уметничке одговоре, поједини осветљавају факта у која често нисмо били 
упућени и боре се против систематског заборава коме смо склони.

Позоришна традиција: Драме на тему Великог рата

Наша драмска и театарска традиција бележи мали број драма писаних 
о овом историјском догађају – Сарајевском атентату и Првом светском рату. По 
завршетку Великог рата, српски народ се нашао у новој вишенационалној држави 
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, потом Краљевини Југославији, и није 
имао прилику да јавно проговори о проживљеној ратној трауми. Новонастале 
друштвене и политичке прилике оставиле су ту осетљиву тему на маргинама, а 
аутори који су се и одлучили да пишу, третирајући тему рата, остајали су више 
на личним сећањима без преиспитивања историјских узрока. Марта Фрајнд се у 
једном поглављу књиге Историја у драми, драма у историји бави Првим светским 
ратом у српској драми и позоришту од 1919. до1989. године. У тим огледима о 
српској историјској драми издвојено је двадесетак драма написаних и извођених 
на тему Великог рата, али и исто толики број текстова осталих у рукопису или 
објављених, али не и приказаних на позорници. Фрајнд је своје истраживање 
највише засновала на репертоару престоничких − београдских позоришта: 
Народно позориште, Југословенско драмско, Савремено позориште, Атеље 212. 
Будући да се у овом тексту бавимо простором Западног Балкана, нарочито земљама 
– Босном и Херцеговином и Републиком Србијом, које су у драмском наративу 
обележиле стогодишњицу почетка Великог рата, осим историјског прегледа 
текстова написаних и извођених на сценама београдских позоришта, биће дат 
преглед и репертоара који третира тему Великог рата у Народном позоришту у 
Сарајеву и Народном позоришту Републике Српске у Бањој Луци. Али и осврт на 
филмска остварења инспирисана истом темом.

Од драма написаних у току Великог рата, Марта Фрајнд издваја следеће: 
За сунцем Стевана П. Бешовића написана 1915, а постављена 1919, Васкрсење 
Владимира Велмара-Јанковића написана 1917/18, постављена 1920. под 
измењеним насловом У вртлогу. Обе представе је режирао Стева Тодоровић у 
Народном позоришту у Београду. Владимир Станимировић написао је две драме 
у стиху, обе на тему рата: Пољска болница премијерно је изведена 1920. у режији 
Витомира Богића на сцени Народног позоришта у Београду, а Изгнаници нису 
постављани на сцени (драма је објављена 1924). Уследиле су: комедија У затишју 
Уроша Дојчиновића, у режији Димитрија Гинића 1925, а наредне године на сцени 
Народног позоришта у Београду дело Ристе Ј. Одавића Дух наших дедова (Хеј, 
Словени, Под крстом и После ослобођења)(Фрајнд 1996: 212−226). Овом прегледу 
додајемо податак да су Одавићева епизода из српско-аустријског рата Хеј, Словени, 



182

Н а т а ш а  Г л и ш и ћ

уз Нушићевог Хаџи Лоју и Швабићев Повратак били премијерно изведени на 
отварању Народног позоришта Врбаске бановине 18. октобра 1930. године (данас 
Народно позориште Републике Српске). Режију Одавићеве једночинке потписао 
је Душан Раденковић, а у глумачкој подели је био Вјекослав Афрић. 

Свој допринос драмским темама о обради ратних тема на београдским 
сценама дао је и Бранислав Нушић драмом Велика Недеља. У режији Димитрија 
Гинића постављена је на сцену 1929. године. Гинић већ наредне године поставља 
драму Милице Јаковљевић Тамо далеко. Ова драма Мир-Јам је у сезони 1930/31. 
постављена у Бањој Луци у Народном позоришту Врбаске бановине. Редитељ 
представе је Добривоје Раденковић, а премијерно је изведена 13. септембра 1930. 
Вјекослав Афрић играо је Рајка. 

Прва драма која се бави историјским и политичким приликама у 
односима Аустроугарске монархије и Србије је драма Боривоја Јевтића Обећана 
земља (Принцип), драмски триптихон са прологом и једанаест слика, премијерно 
изведена у Народном позоришту Краља Петра II у Сарајеву 5. децембра 1936. 
године у режији Августа В. Бека. У Бановинском народном позоришту Краља 
Петра I Великог Ослободиоца у Бањој Луци премијерно је изведена 14. априла 
1937. у режији Васе Косића. И сам учесник покрета Млада Босна, Јевтић је већ 
тада „запазио да Први светски рат није нашао прави одјек у нашој драматици“ 
(Фрајнд 1996:213). Драматизацијом романа Стевана Јаковљевића Српска 
трилогија, Миодраг и Светолик Никачевић заслужни су за настанак драме На 
леђима јежа (1938). Ова драма у три чина премијерно је изведена 28. октобра 
1938. године у режији Драгољуба Гошића. На леђима јежа премијерно је изведена 
и у Бањој Луци 21. септембра 1938. године у режији Милоша Рајчевића.

По завршетку Другог светског рата, стварањем нове Југославије 
(Социјалистичке Фереративне Републике Југославије) наметнуле су се актуелније 
теме и свежија сећања на протекли рат и страдања у Народноослободилачкој 
борби, а сећања на Први светски рат постала су непримерена тема. Тек крајем 
шездесетих  и почетком седамдесетих година двадесетог века на сцену су се 
вратиле драме о виђењу Првог светског рата. 

У години обележавања пола века од почетка Првог светског рата, 
Живорад Жика Митровић снима играни филм Марш на Дрину (1964), најпознатије 
остварење на тему Првог светског рата. У извесном смислу овај филм ће бити 
визуелна „претходница“ стваралачког поступка Добрице Ћосића у роману Време 
смрти (1972–1979) на основу чега ће осамдесетих година настати и позоришне 
представе у Михизовој драматизацији. 

У Савременом позоришту у Београду 1969. постављена је драма На 
леђима јежа, Јаковљевића и Никачевића у режији Александра Огњановића, 
а на сцени Атељеа 212 текст Боре Ћосића Радо Србин иде у војнике у режији 
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Љубомира Драшкића. Трећа поставка драме Миодрага и Светолика Никачевића 
у Београду, настала према роману Стевана Јаковљевића, у адаптацији драматурга 
Славка Милановића под називом Српска трилогија премијерно је изведена 22. 
новембра 2013. године у Народном позоришту у Београду. То је други пут да је на 
сцени Народног позоришта постављено дело Јаковљевић/Никачевића, а трећи пут 
на сценама у престоници.

На фону Јевтићеве Обећане земље, на основу оригиналних стенограма са 
суђења Гаврилу Принципу и докумената, Радослав Дорић написао је Сарајевски 
атентат. Драму је за сцену адаптирао и режирао Арсеније Јовановић 1971. 
године у Народном позоришту у Београду на сцени Круг 101. Наредне године 
Радио-телевизија Београд снимиће истоимени филм, с истим ауторским двојцем 
на челу.  У режији и адаптацији Радослава Дорића у сарајевском Камерном 
театру 55 играна је драма под називом Велеиздајнички процес (1975), сачињена од 
записника са суђења Принципу и другим члановима Младе Босне.

Након деценије тишине на истој сцени Круг 101, нове прилике у 
друштвеном и политичком животу, Први светски рат се вратио на сцену и пред 
крај двадесетог века отворио простор српској историјској драми. Текст Антонија 
Ђурића Солунци говоре, који су за сценско извођење адаптирали Миленко 
Мисаиловић и Жарко Команин, а режирала Цисана Мурусидзе (1989) отворио 
је приказ драматуршки обрађене документарне грађе аутентичних сведочења 
учесника тих збивања. Након четврт века, Мурусидзе се вратила том тексту и 
у сопственој драматизацији Ђурићевог романа, поводом обележавања стотину 
година од Првог светског рата, режирала представу Солунци говоре. Представа 
је рађена у продукцији Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци и 
Академије уметности из Београда под покровитељством председника Републике 
Србије и председника Републике Српске. Премијере су одржане у два Народна 
позоришта: 6. априла 2014. године у Народном позоришту Републике Српске у 
Бањој Луци, а 26. априла 2014. године у Народном позоришту у Београду. 

Две драматизације, настале на основу романа Време смрти Добрице 
Ћосића, потписао је Борислав Михајловић-Михиз. Колубарска битка је 
постављена на сцени Југословенског драмског позоришта 1983. године у режији 
Арсенија Јовановића, а Ваљевска болница 1989. године у режији Дејана Мијача. 
Драматизација ненаписаног романа Душана Ковачевића Свети Георгије убива 
аждаху, премијерно изведена у Атељеу 212 у Београду у режији Љубомира 
Драшкића 7. септембра 1986, а у Српском народном позоришту у Новом Саду 
16. септембра исте године у режији Егона Савина. Ова култна представа у 
Драшкићевој режији обновљена је уочи обележавања стогодишњице Првог 
светског рата, премијерно изведена 26. септембра у Бору, а 5. октобра 2013. 
године у Београду. У Народном позоришту Републике Српске, Ковачевићев комад 
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премијерно је изведен тек 2005. године у режији Душана Петровића, а недуго, 
потом, снимљен је и филм, српски кандидат за Оскара за 2009. годину, у режији 
Срђана Драгојевића. 

У режији Дејана Мијача, у Народном позоришту у Београду 6. марта 
1988. године, премијерно је изведена представа Апис Миодрага Илића.

Осамдесете године су и у сарајевском Народном позоришту донеле 
заокрет у позоришном третирању теме Сарајевског атентата. Након 46 година 
од праизведбе Јевтићеве Обећане земље, Душко Анђић потписује текст и режију 
представе Принцип Г, премијерно изведене 11. децембра 1982.

Књижевник и публициста из Бање Луке Јован Бабић, аутор је романа 
Успеније Гаврилово (1994), који је драматизовао под називом Гаврилова одбрана и 
смрт. Та драма остала је у рукопису и до сада није извођена. 

Четрнаеста − век после

Ауторски пројекат Ане Ђорђевић, настао је највећим делом 
драматизацијом књиге Владимира Дедијера Сарајево 1914 (Београд, 1966). Та 
обимна и свеобухватна научна студија о Сарајевском атентату, у чијем прилогу 
су бројне фотографије и документа, с текстом на више од 1000 страна, плод 
је дугогодишњег истраживања на светским универзитетима. Написана је на 
енглеском језику у Оксфорду, Харварду и Корнелу. Рукопис је завршен 1964. 
године, а у попису литературе и извора, су бројни светски архиви, библиотеке, 
институти, документа, литература, преписка и разговори са сведоцима и умним 
људима. До данас, Дедијерова књига се сматра најсвеобухватнијом и изразито 
компетентном у истраживању те теме. 

Полазећи од овог сложеног изворишта материјала, богатог 
фактографским чињеницама, датумима, местима, лицима, догађајима, појавама, 
цитатима и сведочењима, ауторка пројекта „драматизује књигу“. У процесу 
рада на овој представи није се пошло од задатог драмског текста и форме, него 
се од докумената монтирао текст који је настајао у процесу рада на пројекту с 
глумцима Народног позоришта Републике Српске. Ансамбл и техничко особље 
овог позоришта, ангажовано на пројекту, чине сународници Гаврила Принципа, 
неки од њих су управо из краја у коме је рођен. Стотину година након атентата, ти 
млади људи на позоришним даскама расветљавају историјску причу, служећи се 
средствима уметничке истине. Девет глумаца (шест мушкараца и три жене) играју 
све историјске и неисторијске ликове и приповедача/наратора: Бранко Јанковић, 
Горан Јокић, Жељко Еркић, Златан Видовић, Сандра Љубојевић, Миљка Брђанин 
Бабић, Драгана Марић, и студенти глуме Академије умјетности Данило Керкез 
и Иван Перковић. Такав редитељски приступ од глумаца захтева брехтовски 
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израз, пун парола, и документарни приступ грађи и ликовима, али и максималну 
концентрацију и брзо мењање ликова готово у секунди. Сваки глумац глуми више 
ликова, а један лик тумачи више глумаца. Улога наратора од глумаца захтева 
другачији приступ и технику. 

Глумци су понудили своја лична читања, однос према теми, емоцију и 
запитаност, те су се упустили у чин позоришне игре с озбиљним историјским 
чињеницама. Редитељским поступцима монтаже и демонтаже на фрагментарној 
подлози, сагледавањем догађаја из различитих углова, текст и представа – језиком 
сцене, ископавају неке дубоко затомљене слојеве. Позоришна представа поставља 
питања, трага за одговорима, указује на потребу и (не)могућност сагледавања 
целокупне истине. На местима на којима историјска наука и (дневна) политика 
посустају, уметност проналази свој простор. Уметност увек приказује оно што 
није видљиво, човека и његову трагедију (не)могућности избора. 

Представа почиње прологом у који поентира речима Едварда Греја, 
британског министра иностраних послаова 1914.  

Едвард Греј: „Свету, вероватно никад неће бити све речено о позадини 
убиства надвојводе Фрање Фердинанда. По свој прилици, нити има, нити је икада 
било појединца који зна све што би се о томе могло знати“ (Дедијер, 1966: 37; 
Четрнаеста, 2014:4).

У овим Грејовим речима је садржана суштина тог преломног догађаја, од 
које Ђорђевићева полази.

Из перспективе четрнаесте године 21. века, ауторка све доводи у питање 
– у све сумња, осим у право на живот, како појединаца, тако и целих народа. 
Системом знакова поиграва се с великим и моћним, невидљивим из ракурса 
обичних смртника, онима који вуку конце и обликују свет како њима одговара. 
Управо тај марионетски однос приказан је сјајним сценографским решењима 
Драгане Пурковић Мацан у облику лутикца (пијуна). На сцени су бројне 
техничке могућности, захваљујући којима се актери крећу између различитих 
нивоа реалности, у расцепканим фрагментима радње, који су у директној вези 
с постдрамским театром. За камеру и видео дизајн заслужан је Петар Билбија, 
уз техничку подршку Драгана Мајкића. Ђорђевићева поставља питања ко су они 
који вуку конце, ко игра коју игру, ко су играчи на терену и слободом спознаје 
покушава да обликује универзалну уметничку истину.  

Представа је озбиљан час историје, а опет динамична и забавна. У 
брехтовском концепту приказана је једна прошла радња, за публику са већ познатим 
исходом. Приказивање материјала и његово довођење у контекстуални однос с 
историјским чињеницама, документима, и исечцима приказа из живота ликова, с 
мноштвом цитата – монтажним апоступком уклопљеним у структуру моћи једног 
универзума, осветљава специфичан карактер међународних односа те године. 
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Изузетно је важна улога наратора који је видљив гледаоцу. Исто, као 
и ликове, и улогу наратора тумачи више глумаца. Наратор тумачи фабулу и 
коментарише чињенице како би гледаоцима отворио поглед на друштво и прилике 
тог доба. И гледалац прати ток и чињенице које представа нуди, слажући сопствени 
мозаик истине. 

Драмску структуру ауторка гради на петнаест прича које говоре о истом 
догађају из угла актера и његових судионика. Они су историјске личности, 
национално, социјално, полно, статусно, класно, идеолошки, образовно, 
религијски – припадници/це потпуно различитих структура. Из њихових прича 
слажемо мозаик истине. Приче подједнако осликавају живот и погледе Фрање 
Фердинанда2 од детињства до смрти, прилике у Аустроугарском царству, дају 
преглед атентата и атентатора као средства политичке борбе у Хабсбуршкој 
монархији, Гаврила Принципа и припаднике покрета Млада Босна, те положај 
Словена у Аустроугарској империји и Србију која је, измучена Балканским 
ратовима, била потпуно незаинтересована за рат. 

Представа почиње прологом у коме се постављају могуће тезе ко је крив 
за атентат, а завршава причом Гаврила Принципа у којој младобосанци дају 
одговоре. Сви атентатори су припадници тајног удружења Млада Босна. 

Младу Босну су чинили махом средњошколци и студенти, пореклом са 
села. Младобосанци су били мултиетнички спонтани револуционарни покрет 
међу јужнословенском омладином у границама Аустроугарске (Хрватској, 
Далмацији, Славонији, Црној Гори) и њихов циљ је било револуционарно 
уништење Хабсбуршке монархије. Залагали су се за деколонизацију, за једнакост 
и еманципацију жена, посвећивали су велику пажњу етици и другим областима 
интелектуалног и духовног живота. Уочи Првог светског рата истицали су се као 
најактивнија литерарна група која се залагала за модерну књижевност. Један од 
младобосанаца, касније је био и добитник Нобелове награде за књижевост 1961. 
године Иво Андрић.  

Из прве приче атентатора, коме је намењено да изврши атентат, сазнајемо 
распоред младобосанаца и кретање престолонаследника и његове пратње. Бомба 
Недељка Чабриновића није остварила циљ. Судбина је ту улогу наменила Гаврилу 
Принципу. 

Следи прича, морганатске супруге Фрање Фердинанда грофице 
Софије Хоенберг, која почиње 1913. припремама за посету Сарајеву. Из њене 
приче јасни су знакови упозорења и недаће које су се збивале око планирања 
пута и одласка (Фердинандове стомачне тегобе, прегрејавање салон-вагона, 
раздвајање супружника, нестанак струје у другом вагону припремљеном за 
престолонаследника, исказ о несигурности и високој предострожности). 
2  Франца Фердинанда у наредним редовима наводићемо као Фрању Фердинанда, будући да је у 

тексту представе тако. 
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Следи прича једне случајне пролазнице која се тог, 28. јуна 1914. затекла 
на Апеловом кеју. 

Потом Трифкова прича. Трифко Грабеж, син свештеника са Пала изнад 
Сарајева, младић сличан Принципу, чврст, тих и постојан. Од њега сазнајемо 
да је замисао о атентату поникла у Босни и Херцеговини, међу присталицама 
Младе Босне. Прича Фрање Фердинанда и његова одлука да посети Сарајево на 
Видовдан доживљена је као својеврсна провокација – као када би члан енглеског 
краљевског дома, како је то упоредио историчар Алан Џ. П. Тејлор (Alan J. P. 
Taylor), парадирао Даблином на Дан Светог Патрика. После првог покушаја 
атентата, тог 28. јуна у Сарајеву, у коме генерал Оскар Поћорек изјављује да, 
упркос свим могућим предострожностима, не искључује могућност још једног 
атентата, Фрањо Фердинад ипак одлучује да настави пут. 

Затим следи прича из угла још једног од атентатора, Данила Илића, 
који је раније промишљао о одлагању атентата. У причи приватног секретара 
Фрање Фердинанда, редитељка истиче говор др Луенгера у парламенту о решењу 
јеврејског проблема и одушевљење једног младог акварелисте таквом политиком. 
Био је то Адолф Хитлер. 

Изабелина прича открива природу односа Монархије према могранатском 
браку Софије и Фердинанда, и његовом презиру према песницима (Принцип и 
младобосанци су били песници! ) па чак и Гетеу и Шилеру. 

Прича Макса Хоенберга, надвојводиног сина, открива детаље о 
Фердинанду као пасионираном ловцу, који је поубијао око четвртину милиона 
животиња, као и његов однос према Словенима, сматрајући их најопаснијима за 
Аустроугарску. Фердинандов однос према Мађарима заснован је се на уверењу 
да су они (Mађари) инспиратори немира Словена, „и да Словени имитирају 
недостојно понашање Мађара“.  У разговору са сином Максом, Фердинанд надаље 
открива свој однос према Русима, изјављујући  да са њима (Русима) никада неће 
почети рат „јер би се рат против Русије завршио или обарањем Романова или 
обарањем Хабсбурга, или можда, обарањем обе династије“ (Четрнаеста, 2014: 
62).

Прича принца Рудолфа је приказ његових либералних идеја и 
наклоњености либералним уметничким круговима, чији је лик грађен у контрасту 
са Фрањиним начелима. 

Персина прича нас просторно води у село Обљај у Босни и Херцеговини. 
Перса, Гаврилова сестра, се виђа с Јоханом, аустроугарским војником. Јохан 
представља расположење Монархије за предстојећи рат. Персину љубав породица 
не одобрава, истичући да за Хрвата може поћи, али за Швабу никако.

Наредна прича је прича мајке Гаврила Принципа Марије, у Грахову дан 
након Сарајевског атентата. 
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Представљен је развој револуционарне мисли српскохрватске народне 
организације, протести студената у Загребу, улога песника Аугуста Цесареца у 
револуцији, хапшења ђака.  

У жанру гротеске постављена је прича Јована Јовановића Пижона – 
српског министра у Бечу. 

Леова прича је у судници. Лео Пфефер је судија окружног суда, и та прича 
сублимира све остале приче и углове посматрања младобосанаца и њихових 
родитеља и пријатеља.

На самом крају је Гаврилова прича. Она доноси објашњење: Сами смо 
смислили и сами организовали. Представа завршава стиховима младобосанца 
Марка Перина, саучесника у атентату, осуђеног на робију, који је у затвору скончао 
још 1914: 

„И гробови наши с Бечом ће се борит/ По дворовима шетат и 
плашит господу/ А гробови наши Европом ће зборит/ Југословен мора 
добити слободу.„
Принципови стихови гласе нешто мало другачије и били су урезани 

крвљу из рана на зиду самице:
„Наше ће сјене ходати по Бечу/ Лутати по двору, плашећи 

господу.“
Умножавање фокуса, одговара умножавању тачака посматрања и ауторка 

покушава из свих углова да осветли чињенице и својеврсним таблоима, одвојеним 
сјајном музиком Петра Топаловића, укаже на немогућност сагледавања приче из 
свих углова, свих актера из 1914. Друштвена тематика демаскира и приказује да 
је дијалог могућ само међу једнакима. Друштвене и класне баријере спречавају 
ликове да уђу у сукоб са својим тлачитељима који припадају вишем слоју. 
Централни део представе заузима однос унутар Аустроугарсе и презрив однос 
Аустроугара према Словенима. Те односе сјајно осликавају цитати из дела 
црногорског владике и песника Петра Петровића Његоша, Ђузепеа Манцинија, 
Фридриха Шилера и Шандора Петефија. Те хорске партије које представљају 
заједнички став у узвику свих поробљених народа Империје: „Убиј тиранина!“. 

Гаврило Принцип је гласник слободе за Јужне Словене, икона ослобођења 
Јужних Словена који су међу последњим Европљанима успели да створе своје 
националне државе. Један мали народ морао је да плати велику цену за своју 
слободу. Гаврило Принцип је ухапшен одмах након атентата и суђено му је за 
најтежи злочин. Умро је у затвору у Трезинштату 1918. године, не дочекавши крај 
Великог рата. 
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Савремени сценски израз на тему Великог рата

Премијером Четрнаесте3у Народном позоришту Републике Српске, на 
Западном Балкану почела је сезона приказа преломних догађаја.  Два дана раније 
у Аустрији, у бечком театру Шаушпилхаус (Schauspielhaus, Wien), окренутом 
савременом драмском изразу као критичком огледалу друштва, одиграна је 
премијера комада Биљане Србљановић Принцип − Мали ми је овај гроб у режији 
Михала Задаре (Michal Zadara). Задара је овенчан Стеријином наградом за режију, 
а Србљановићева наградом за савремени драмски текст. Након бечке премијере 
тај комад доживео је и своју београдску премијеру у режији Дине Мустафића 
12. марта 2014. године. Представа је настала у копродукцији Хартефакта, 
Битеф театра, Камерног театра 55 из Сарајева и казалишта Ulysses са Бриона. 
У Југословенском драмском позоришту у сарадњи с Унијом театара Европе 7. 
јуна 2014. године премијерно је изведен текст Милене Марковић Змајеубице, у 
режији Иве Милошевић. Сценско истраживање преломног тренутка приказао 
је Емир Кустурица реконструкцијом Сарајевског атентата у сценском приказу у 
три чина под називом Пали анђели, изведеном на Видовдан 2014. у Андрићграду. 
Након Палих анђела, у биоскопу „Доли Бел“ приказан је филм Андреаса Прохаске 
(Andreas Prochasca) Атентат, Сарајево 1914 (Das Attentat: Sarajevo 1914) (2014). 
Уз Кољевићев филм Бранио сам Младу Босну (2014), Прохаска се придружује 
ауторима који су се на филмском платну бавили темом Сарајевског атентата. 
Сарајевски атентат (1968) Фадила Хаџића, Атентат у Сарајеву (1975) Вељка 

3  О Четрнаестoj Ане Ђорђевић позоришне критике и осврте на представу писали су: Горан 
Цветковић, Војислав Вујановић, Младен Бићанић, Срђан Вукадиновић, Ђорђе Крајишник, 
Новак Танасић, Сувад Алагић и др. Критичари износе опречне ставове. Oд позитивних, 
издвојићемо Војислава Вујановића у чијем тексту доминира придев фасцинантан када 
је реч о представи, раду на материјалу и режији, и Горана Цветковића који говори о „врло 
сложеном и врло успешном“ уметничком и продукцијском пројеку, а остврт на представу 
завршава реченицом: “Врло савесна и потребна представа. Браво!“ (Цветковић 2013: 5). 
Срђан Вукадиновић пише: “У представи Четрнаеста, бањолучког театра управо је показано 
како се нема потребна мјера у третирању историјских факата и грађе као позоришног чина. 
Плашљивост или идолопоклонство су разлог(зи) због кога(јих) позоришни аутор нема мјеру у 
одабиру текстуалне структуре у драми“ (Вукадиновић 2013: 6). Важно је истаћи да и, упркос 
опречним ставовима, изнесеним у критикама и освртима та представа је победник јубиларних, 
30. сусрета позоришта/казалишта Босне и Херцеговине у Брчко Дистрикту 2013. године. 
Жири у саставу: Бранка Цвитковић, Небојша Брадић и  Алмир Башовић представи Четрнаеста 
доделио је награду за најбољу представу у  Босни и Херцеговини. Проглашени су најбоља 
глумица: Миљка Брђанин Бабић, најбољи глумац: Жељко Еркић, а награда за сценографију 
додељена је Драгани Пурковић Мацан. Миљка Брђанин Бабић овенчала се и наградом жирија 
публике фестивала у Брчком.  Представа је свој фестивалски живот наставила у Ужицу − 
наградa за сценографију Драгани Пурковић Мацан и МЕСС-у у Сарајеву. 
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Булајића, Посљедњи валцер у Сарајеву (снимљен 1990, монтиран 2007) Николе 
Стојановића. 

Прегледом драма, постављених у позориштима поводом обележавања 
стотину година од почетка Првог светског рата, намеће се неколико закључака:

- У токове обележавања активно су укључене институције и ствараоци 
из Босне и Херцеговине и Републике Србије, те  бечко позориште.

- На сцени Народног позоришта Републике Српске одигране су две 
документарне драме (Четрнаеста и Солунци говоре), обе добијене 
поступком драматизације документарне грађе и историјских података, 
записа и сведочења и драматизацијом романа, те сценски приказ 
модернизоване реконструкције атентата, који укључује и сцене са 
суђења Гаврилу Принципу (Побуњени анђели) у Андрићграду.

- Позоришта у Београду постављају Српску трилогију, обнављају 
представу Свети Георгије убива аждаху, и угошћују пројекат Солунци 
говоре, али се могу похвалити и новим драмским текстовима. Оба 
нова драмска текста потписују жене: Биљана Србљановић Мали ми 
је овај гроб и Милена Марковић Змајеубице. Осим што су изведене 
на позоришним даскама, обе драме су и објављене. Обе ауторке 
осветљавају лик Гаврила Принципа у сензибилитету сопствене 
ауторске поетике и схватањима времена. Уколико драмским ауторкама 
додамо имена редитељки: Ане Ђорђевић, Иве Милошевић и Цисане 
Мурусизде о теми Првог светског рата у позоришном дискурсу, век 
након почетка Првог светског рата, о овој болној и осетљивој теми, 
проговарају жене. Занимљиво је приметити да су сви редитељи: Емир 
Кустурица, Срђан Кољевић, Дино Мустафић рођени у Сарајеву.

О драми као уметничком остварењу непогрешиво суди време. Нове позоришне 
поставке и филмска остварења у, времену сагласним, естетским димензијама дају 
преломне догађаје у историји Европе и света. 
Значај теме, која утиче на политичке, историјске и националне прилике, чини је 
увек актуелном и врло привлачном за нова сценска тумачења, о чему уверљиво 
говоре периодична интересовања за ту тему. 



191

Т Е АТ Р ОЛ О Г И Ј А

Литература: 
1. Dedijer, Vladimir (1966). Sarajevo 1914. Beograd: Prosveta.
2. Đorđević, Ana (2013). Četrnaesta. (rukopis) Beograd − Banja Luka: Arhiv 

Narodnog pozorišta Republike Srpske.
3. Lešić, Josip (1985). Istorija pozorišta Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Svjetlost. 
4. Маrković, Milena (2014). Zmajeubice. Beograd: Lom. 
5. Martin, Carol ed. (2010). Dramaturgy of the Real on the World Stage. New 

York: Palgrave MacMillan
6. Миочиновић, Мирјана (2014).“...Извесна  је само смрт“, у: Змајеубице, 

Београд: Југословенско драмско позориште, 12-20.
7.  Фрајнд, Марта (1996). Историја у драми − драма у историји. Нови 

Сад − Београд: Прометеј. Стеријино позорје. Институт за књижевност и 
уметност.

8. Rel, Džon (2015). Kajzer Vilhelm II. Beograd: Filip Višnjić.
9. Srbljanović, Biljana (2013). Mali mi je ovaj grob. Samizdat B92. Beograd.
10. Wonisch, Arno (2015). “Franz/Franc/Franjo Ferdinand Carl Ludwig Joseph 

Maria von Ősterreich-Este−činjenice i nagađanja“, u Branko Tošović (Hg./
ur.): Andrićeva avlija/Andrićs Hof. Graz − Banja Luka – Beograd: Institut 
für Slawistik der Karl-Franzes Universität Graz. Narodna i univerzitetska 
biblioteka Republike Srpske. Svet knjige. nmlibris.

Остали извори:
1. Alagić, Suvad (2013): „14.−godina iza koje su ostali milioni mrtvih“, u: Theatre 

Active, Brčko Distrikt, XXX Susreti pozorišta/kazališta, bilten br.7, 16.
2. Bićanić, Mladen (2013): „Pozorišne slike iz historijske čitanke“, u: Theatre 

Active, Brčko Distrikt, XXX Susreti pozorišta/ kazališta, bilten br.7, 1. 
3. Цветковић, Горан (2013). „Преиспитивање докумената“, u: Theatre Active, 

Brčko Distrikt,  XXX Susreti pozorišta/ kazališta, bilten br.7, 4−5.
4. Којовић-Тепић, Јелена (ур.) (2013). „Арт машина“, интервју са Аном 

Ђорђевић, РТРС емисија емитована 19.10.2013. 
5. Krajišnik, Đorđe (2014). „Lakrdijanje o jednom ratu.“ Oslobođenje, Sarajevo, 

8. X, 26−27.
6. Мајкић, Марина (2013). „Арт машина“, приказ представе Четрнаеста, 

РТРС, емисија емитована 19. X 2013.
7. Vujanović, Vojislav (2013). „Odgonetnuti: Gdje je istina“, u: Theatre Active, 

Brčko Distrikt, XXX Susreti pozorišta/kazališta, bilten br.7, 8−9.



192

Н а т а ш а  Г л и ш и ћ

8. Vukadinović, Srđan (2013). „Sumnja u sve i Četrnaesta“, u: Theatre Active, 
Brčko Distrikt, XXX Susreti pozorišta/kazališta, bilten br.7, 6.

9. Tанасић, Новак (2013). „Живимо ли стварност која се зачела прије сто 
година?“, u: Theatre Active, Brčko, XXX Susreti pozorišta/kazališta, bilten 
br.7, 10−11.

10. Тodorović, Natalija (2013). „Trenutak za kulturni kutak − predstava 
Četrnaesta NPRS, 24. X 2013. Elta TV. https://www.youtube.com/
watch?v=AN9bFzK67OQ

Theatrical presentation of history:

Fourteen – searching for the answers

Abstract: In theatre, the commemoration of the centenary of the beginning of the Great 
War was marked by the appearance of theatrical presentations of history and the search 
for dramatistic answers to interpreting the reason and cause of the First World War. The 
paper offers an overview of dramatic tradition of the plays written and performed on 
the topic of the First World War in the theatres in Serbia and Bosnia and Herzegovina, 
and an overview of the plays staged to commemorate a century of the beginning of the 
Great War. The focus is on the authorial project by a Belgrade director Ana Đorđević, 
Fourteen in the production of the National Theatre of the Republika Srpska in Banja 
Luka, which opened the theatrical season of performances about crucial events of the 
twentieth century. Dramatizing Vladimir Dedijer’s book Sarajevo 1914 (Belgrade, 
1966), the author starts from a complex source of materials rich in factual data, dates, 
places, individuals, events, phenomena, citations and testimonies and using the language 
of the scene, she analyzes the events from various points of view.

Keywords: the First World War, historical drama, documentary drama, dramatization, 
editing process


