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pregledni rad

mиСиЈА нАционАлног теАтРА  
у 2�. веку 

Саша Саиловић�, 
Факултет драмских уметности, Београд 

Апстракт:
Трагајући за разлозима свог постојања, национална позоришта и да-
нас своје место у животу нације могу пронаћи у области изградње 
националног идентитета, кроз стварање и тумачење садржаја кул-
туре сећања и колективног памћења. То је једини услов који треба 
да испуне како би оправдала своју националну посебност и значај за 
конкретну нацију.

Кључне речи:
Национално позориште, нација, национални идентитет, култура 
сећања, колективно памћење, мисија националног театра.

Национална позоришта широм Европе у потрази су за својим новим 
идентитетом и улогом. Савремене европске интеграције и светски про-
цес глобализације представљају велики изазов за све што је до сада по-
стојало као атрибут нације – државу, територију, политику, економију, 
безбедност, културу, па и само позориште.

Смисао постојања Народног позоришта у Београду доведен је у питање 
онда када је као знамење нове, југословенске нације, основано Југосло-
венско драмско позориште. Тог тренутка је наше најстарије позориште 
остало без јасног усмерења на државном и нацоналном нивоу. Да би збр-
ка била још већа, сва позоришта у градовима широм Србије добила су 
назив Народно позориште.2 Треба истаћи да је током XVIII и XIX века 
овакав назив означавао искључиво национално позориште. С појавом 

1 sasasailovic@gmail.comsasasailovic@gmail.com
2 Овај назив ће у раду бити коришћен искључиво када треба означити Народно позори-Овај назив ће у раду бити коришћен искључиво када треба означити Народно позори-

ште у Београду.
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комунистичких влада на истоку Европе, појам народно тумачи се више 
као приступачно широким друштвеним слојевима. 

Упечатљива је подударност данашњих околности са онима из четрде-
сетих и педесетих година прошлог века. И данас Народно позориште 
припада држави која своје место тражи у неупоредиво широј, наднаци-
оналној заједници, док српски народ настоји да се у сваком, а посебно 
културном погледу, представи као њен саставни део. Утврдити сврху на-
ционалног театра у Србији ХХI века као матичне институције у мрежи 
градских али и све већег броја приватних позоришта, представља основ-
ни проблем овог истраживања. За потпуније описивање проблема као 
основа ће послужити социо-културни циклус у домену позоришне умет-
ности. Увидом у овај циклус (Шешић, Стојковић 2007:133) уочавамо до-
минантну улогу државе, уметника, публике и институција као основних 
чинилаца проблема. 

Свако друштво током развоја ствара институције културе којима насто-
ји да задовољи потребе стваралаца и публике, али и оствари одређене 
државне интересе.3 Тако национална позоришта настају као одраз по-
требе држава да кроз уметничко стваралаштво изразе свој национални 
идентитет и снагу, али и као израз вредности владајуће аристократије 
(Wilmer 2008). Развијају се организациони и финансијски модели који 
уметницима обезбеђују одговарајуће услове за рад и граде велелепне 
позоришне зграде, украшене тако да задиве посетиоце и одсликају бо-
гатство и моћ државе која их гради. 

.....

Позориште је једино средство масовне комуникације које омогућава не-
посредну, живу размену између свих учесника овог процеса. Не спорећи 
његово религијско порекло (Види: Харвуд Р. 2005; Ђурић М. 1989;), мора-
мо запазити да свој успех и државну потпору позориште античке грчке 
дугује чињеници да је у том тренутку било најмоћније средство масов-
не комуникације. Користећи савремену терминологију, можемо рећи да 
је имало националну покривеност (фреквенцију) и готово стопостотну 

3 Тако је античка грчка, кроз дионизијске свечаности створила форму која представља 
почетак организованог бављења позоришном уметношћу. Ренесанса је развила покрови-
тељство док се у каснијим епохама најпре јављају национална а затим и градска позори-
шта. 
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гледаност.4 Занимљиво је приметити да се његов статус мењао с појавом 
занимљивијих и напреднијих средстава комуникације. Тако римски ам-
фитеатри нуде врсту забаве која налази много више поклоника, па су 
углед и утицај позоришта у овом периоду у опадању. Тај тренд помаже 
и настојање хришћанске цркве да укидајући позориште, прекине и везе 
народа са старим култовима. готово замрло, позориште доживљава свој 
нови успон када истој тој цркви затреба моћно средство масовне кому-
никације. Она, користећи позориште, кроз миракуле и мистерије шири 
своје идеје и утицај. Историјски подаци сведоче да је и у припреми и 
извођењу ових представа поново на окупу читава заједница. Управо у 
овом, по некима најсјаjнијем периоду позоришне историје, до пуног из-
ражаја долазе две кључне особине позоришног чина – способност да се 
одједном успостaви веза са мноштвом (читавом заједницом), те да се 
та иста веза учини живом, непосредном и двосмерном. (Види П. Брук, 
према Р. Харвуд 2005: 19.)

Наглашавамо ове две особине јeр је техничка инфериорност у једној (ма-
совно комуницирање) утицала на слабљење улоге позоришта у друштву. 
Друга особина представља, да се послужимо језиком менаџмента, готово 
недостижну компаративну предност позоришта у односу на конкуренте 
на пољу масовне комуникације. Као доказ може да послужи чињеница да 
већ деценијама уназад, уводећи вештачки смех у комедије а затим и живу 
публику у студија, телевизијски програми покушавају да симулирају ту 
јединствену, непосредну, тренутну везу учесника у комуникацији.

Масовност комуникације, непосредна веза и посебан језик, представља-
ју неке од основних одлика позоришта, па тако и Народног позоришта, 
чију употребу ваља одредити.

Национални театри настају као један од симбола националне државе, 
у периоду када је неопходно истовремено остварити интеграцију дру-
штва на националној основи и представити своју државу пред споља-
шњим светом у најбољем светлу. Код Срба се позориште јавља такође 
као фактор унутрашње националне кохезије, али није повезано са наци-
оналном државом. Међутим, оног тренутка када стаса модерна српска 
држава, њена млада интелигенција и млади владар посегнуће за позори-
штем из истих оних побуда као и француски и аустријски двор.5 

4 Античко атинско позориште имало је око 40.000 места, колико је у то време било и ста-
новника Атине.

5 При том не треба занемарити ни забављачку улогу позоришта.
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Садашњост је, за Народно позориште у Београду, веома сложена. Про-
мењене су позиције и државе и нације, а захтеви за уважавањем мулти-
културалности једног друштва намећу нове стандарде када је реч и о 
националним театрима. 

Ово истраживање заснива се на претпоставци да је сврха постојања на-
ционалних позоришта у XXI веку тумачење садржаја колективног пам-
ћења кроз позоришно стваралаштво ради изградње одређеног друштве-
ног идентитета.

Изучавање питања националног позоришта мора почети са испитива-
њем појма нација, како би се утврдила веза међу њима. Тако преко со-
циолошких, психолошких, филозофских и политичких теорија нације 
и националног идентитета (Види: Бенедикт [1998], Connor [1994], Смит 
[1998], Tajfel, H. [1981]), долазимо до појма култура сећања и њој сродног 
појма колективно памћење. Сазнајемо да „као део ’културног апарата’ 
који гради смисао, колективно памћење и култура сећања не исказују 
само прошлост, већ обликују садашњост осмишљавајући егзистенцију 
индивидуа и група пружајући им могућност схватања смисла света и ви-
зије будућности... ...успостављају критеријуме традиције и формирања 
и одржавања идентитета за (нове) генерације...“ (Раденовић 2006) Сам 
процес обликовања одвија се кроз образовни систем, али и кроз произ-
водњу медијских и културно-уметничких садржаја. Отуда и уверење да 
позориште, посебно национално, у овом делокругу рада треба да тражи 
смисао свог постојања.

....

Када би којим случајем финансијске околности дозволиле изградњу по-
себног објекта за потребе националне опере и балета, Народно позори-
ште (драма) би се од већине београдских позоришта разликовало само 
по чињеници да се финансира из буџета државе а не локалне управе. 
Очигледно је да ова посебност (Види: исто), није довољна да обезбеди 
статус националног театра. Одмах треба рећи да у овом трагању није од 
помоћи SwOT анализа, јер њени резултати доводе до стратешког, тржи-
шног позиционирања. Овде је реч о тражењу одговора на питање које 
претходи свим питањима: чему служи национални театар? Из самог на-
зива је јасно да он мора бити у служби нације која га ствара. Како нација 
представља социјалну категорију која обухвата и одговарајући нацио-
нални идентитет, то је ову анализу неопходно започети теоријом соци-
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јалног идентитета која ће осветлити многа питања од значаја за ово ис-
траживање. Овде се пре свега мисли на одређену динамику социјалног 
идентитета која га, у комбинацији са другим одликама, чини посебно 
погодним за деловање позоришне уметности. Према овој теорији, соци-
јални идентитет је психолошки процес посредством којег се првобитно 
неутралне социјалне категорије претварају у људске групе као психоло-
шке ентитете (Тајфел 1981). Он претпоставља онај део појединчевог пој-
ма о себи који проистиче из његовог знања о сопственој припадности 
некој социјалној групи (или групама), заједно са емоционалним и вред-
носним значајем који се тој врсти припадности придаје. Важно је знати 
да је улога социјалног идентитета да посредује између појединца и со-
цијалне стварности и ствара групно понашање (Тајфел 1981). На осно-
ву овог исказа можемо закључити да национални идентитет неког поје-
динца проистиче из његовог знања о припадности конкретној нацији, 
те да је у тесној вези „са емоционалним и вредносним значајем који се 
тој врсти припадности придаје.“ Може се закључити, дакле, да припад-
ник једне нације верује у одређене вредности повезане са нацијом којој 
припада. Теорија социјалног идентитета посебно наглашава могућност 
да појединац осећа припадност различитим социјалним групама (нпр. 
Србин, православац, студент). (Види: Милошевић 2006; Тајфел 1981) 
Следећи ову логику, даље закључујемо да национални идентитет посре-
дује између појединаца/припадника одређене нације и његове социјал-
не стварности што узрокује настанак одговарајућег групног понашања. 
Овде треба додати и то да је групно понашање подложно одговарајућим 
утицајима које је могуће надгледати и по потреби мењати. То значи да 
под одређеним условима можемо произвести групно понашање посма-
тране скупине људи, које у значајној мери може бити предвидиво. Нео-
пходно је утврдити средства и механизме којима се овакав утицај може 
остварити. У ту сврху наставићемо даље разматрање теорије социјал-
ног идентитета кроз упознавање осталих основних појмова: социјална 
категоризација, социјално поређење и психолошке групне посебности. 

Социјална категоризација указује да је свако друштво састављено од 
социјалних категорија које се налазе у међусобно одређеним односима 
моћи, статуса и престижа који чине одређену социјалну структуру. Зна-
чајно је уочити да „људи теже да класификују не само себе већ и све 
друге људе у одређене категорије и то никада не чине на непристрасан и 
објективан начин.“ (Тајфел 1981) Вредност савремених друштава испо-
љава се и кроз однос према мањинским групама које га чине. Тај однос 
се манифестује кроз групно понашање утемељено на одговарајућој со-
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цијалној категоризацији. Иза ових уопштених одредница крију се могу-
ће велике теме савременог позоришта: однос друштва према деци, пре-
ма насиљу у породици, верским и националним мањинама, особама са 
посебним потребама и сл. 

Међугрупно социјално поређење инсистира на разликама међу групама 
и то тако што се посебно позитивно оцењује сопствена група. Овакав 
приступ развија код чланова групе утисак о позитивном социјалном 
идентитету а код појединца осећај сопствене вредности и самопошто-
вања. 

Једна нација одређена је историјском територијом/домовином, заједнич-
ким митовима и историјским сећањем њених припадника, заједничком 
масовном културом, заједничким законима и економијом (Смит 1998). 
Простор за деловање националног театра морао би се пронаћи у некој 
од наведених области, а делује сасвим логично да су то заједнички ми
тови и историјска сећања и заједничка масовна култура. Доказе за 
ову тврдњу нуди нам сама историја позоришта. Веза мита и позоришта 
налази се у корену настанка античке драме. Столећима су антички пи-
сци своје драме заснивали на митолошкој грађи и тако стварали иден-
титет једног народа; средњовековни миракули и мистерије нису ништа 
друго до преносиоци неких каснијих митова. Чак и Шекспир за своје 
најбоље драме користи историјску грађу. И српско позориште има слич-
на искуства. Комади о српским владарима а касније о Карађоврђевим 
подвизима, чине окосницу репертоара oд његовог настанка. Пробуђена 
национална свест у недостатку домовине, закона и економије, посеже 
за јединим обележјем које јој је доступно – заједничким сећањем. У све-
тлу ових разматрања треба обрадити још један појам – културу сећања. 
Она се одређује као „мање или више свестан појединачни или групни 
однос према збивањима из прошлости, код којег појединци и групе ко-
ристе прошлост да би се разграничили од других и изградили иденти-
тет“. (Куљић, КОЛЕКТИВНО ПАМЋЕњЕ; КУЛТУРА СЕЋАњА, према 
Раденовић, 2006) 

Културу сећања чине механизми преношења друштвеног знања о 
прошлости, измишљања, обраде, одржавања, коришћења, потиски-
вања, релативисања, планског заборава и слично, који чине инди-
видуалне и колективне конструкције тј. слике прошлости које по-
јединци и групе стварају да би уз помоћ прошлости протумачили 
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садашњост, створили визију будућности, те одредили, учврстили 
свој идентитет. (Исто) 

У теорији је развијен и критички приступ култури сећања, који при од-
ређивању колективног памћења истиче да се оно „односи на део дру-
штвено-интегративног, усменог и/или писаног знања које обликује сли-
ку прошлости групе. Друштвене групе, као заједнице памћења, одређују 
шта би требало запамтити а шта заборавити. На тај начин одређено ко-
лективно памћење представља мозаик изабраних садржаја значајних 
за опстанак и интеграцију групе, те за очување групног идентитета.“ 
(Раденовић 2006) „Важно је истаћи да група доприноси самопоштовању 
својих чланова само ако успева да ојача позитивно вредновану различи-
тост у односу на друге групе.“ (Исто) „Још треба нагласити да постоје 
две врсте колективног памћења:

– Комуникативно (породично, усмено – траје три генерације)
– Културно памћење (садржаји прошлости су институционализо-

вани у оквиру доминантне културе и опстају дуже време – пра-
зници, споменици, музеји, уџбеници).“ (Исто)

Треба додати још и то да је култура памћења динамична те да она „не 
трага за истином већ настоји да утврди идентитет групе у прошлости.“ 
(Исто)

Уочљиво је да култура памћења изискује средства која ће уобличити и 
великом броју људи преносити садржаје који ће постати део културног 
идентитета. Уметност се јавља као нарочито погодна да испуни оба ова 
задатка, а позориште као средство масовне комуникације које омогућа-
ва најравноправнију повратну спрегу. Можемо из тога закључити да на-
ционални театар свој утицај на нацију треба да оствари кроз уметничко 
уобличавање изабраних догађаја из прошлости и то тако да они помог-
ну у утврђивању националног идентитета.

Након свега изнетог можемо закључити да национални театар треба да 
служи нацији као средство стварања и тумачења садржаја колективног 
памћења. Ови садржаји представљају уметничку интерпретацију идеја, 
особина и ставова који треба да формирају модел групног понашања 
нације, модел који ће одговорити на изазове времена који се постављају 
пред један народ.



M
IS

IJ
A

 N
AC

IO
N

A
LN

O
G

 T
EA

TR
A

 U
 �

�.
 V

EK
U

���

Литература

Биљановски Чолић Драгана (2005), Сањари српског националног 
театра, Београд, Народно позориште.
Биљановски, Чолић Драгана (2003), Сањари балканског позори-
шног простора 20. века – Бранислав Нушић, Милан грол, Милутин 
Чекић, Зборник радова Факултета драмских уметности, број 6-7, 
Београд, 89–104.
Бенедикт Андерсон (1998), Нација, замишљена заједница, Београд, 
Плато.
Ђурић Милош (1990), Историја хеленске књижевности, Београд, За-
вод за уџбенике и наставна средства.
Connor walker. (1994.), Ethnonanationalism, Princeton, PUP.
Драгићевић–Шешић Милена и Стојковић Бранимир (2007) Култу-
ра, менаџмент, анимација, маркетинг, Београд, Клио.
Харвуд Роналд (1998), Историја позоришта, Београд, Клио.
Луман Николас (1998), Теорија система, Београд, Плато.
Mилошевић Ђорђевић Јасна (2006), Значење националног идентите-
та – утицај избора методе испитивања на концептуализацију фено-
мена, Српска политичка мисао (3–4), Београд 175–192.
Раденовић Сандра (2006), Национални идентитет, етницитет (кри-
тичка) култура сећања, Филозофија и друштво 3�/2006. Београд 
221– 237.
Смит Ентони (1998), Национални идентитет, Београд, Библиоте-
ка 20. век.
Стојковић Боривоје (1984), Историја српског позоришта, Београд, 
МПУС.
Tajfel Hеnri (1981), Human Groups and Social Categories, Cambridge 
University Press, Cambridge.
Ујес Алојз (1998), Позоришно стваралаштво Јоакима Вујића, Бео-
град, САНУ.
wilmer, S.E. (2008), The Development of National Theatres in Europe in 
the Eighteenth and Nineteenth Centuries, NATIONAL THEATRES IN A 
CHANGING EUROPE.

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•



Sa
ša

 S
ai

lo
vi

ć

���

Saša Sailović

miSSion of the nAtionAl theAter in 21 St Century
Summary

Contemporary European integration and worldwide globalization process 
are a challenge for everything that existed so far as an attribute of the nation: 
state, territory, politics, economics, security, culture, and even theater. Hence 
arises the need that the role of the organizational form of theatrical creativity 
once again should be examined and verified.

It is important to emphasize that during the XVIII and XIX century Natio-
nal Theatre referred as the national primarily representing the values and 
norms of the ruling aristocracy. Later, with the bourgeoisie development, its 
role takes over to some extent the town theater. With the emergence of com-
munist governments in east of the Europe, the term national is interpreted as 
more accessible to a wide strata of society.

This research is based on the assumption that the purpose of the National 
Theater in the new century is to interpret the content of collective memory, 
through the theatrical creation, in order to construct specific social identity.

Examination of the issues related to National Theater must begin by exami-
ning the concept of nations through which we come to the concept of memory 
culture and its related concept of collective memory. We learn that “as part of 
the ’cultural apparatus’ that builds meaning, collective memory and cultural 
memory are not showing only the past, but shapes the present shaping the 
existence of individuals and groups providing them with the possibility of 
understanding the world of sense and vision of the future ... established the 
traditions and the formation criteria and maintenance identity for (new) ge-
neration ... “The process of formatting goes through the education system but 
also through production of media and cultural - artistic content. Hence the 
belief that theater, especially nationally, in the scope of work should look for 
the meaning of their existence.


