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П ред гледалиштем које је ужи-
вало у разноврсној музици, 
сценској игри, песмама на ра-

зличитим језицима народности које 
живе у Мађарској, у веселој и прија-
тељској атмосфери, представили су 
се глумци различитих народносних 
позоришта која стварају на тлу Ма-
ђарске. Водитељски пар чинили су: 
познати мађарски глумац и стални 
сарадник Српског позоришта у Ма-
ђарској Петер Бенке и глумица Алек-
сандра Холцингер.

– Поред српског театра, oд 20. до 
27. марта, представили су се Јермени, 
Грци, Немци, Бугари, Хрвати, Словаци, 
Пољаци и Роми, који су нам и на отва-
рању приказали део своје богате на-
родносне традиције. У данима фести-
вала љубитељи позоришта могли су 
да програме прате у две сале Наци-
оналног позоришта, као и на сцени 
нашег театра у Нађмезе улици – каже 
Милан Рус, директор Српског позо-
ришта у Мађарској, које је главни 
организатор Фестивала народносних 
позоришта „Јelenlét” у сарадњи са 
Мађарским мањинским театарским 
друштвом.

Љубомир Алексов, на чију је ини-
цијативу поново обновљен овај фе-
стивал, није крио задовољство што је 
Српско позориште управо главни 

организатор и носилац програма, а 
подсетио је и на историју настанка 
театра управо на овим просторима:

– Прва позоришна представа на 
српском језику изведена је управо у 
пештанској „Рондели”, почетком XIX 
века. Јоаким Вујић, који се сматра 
оцем српског позоришта, рођен је на 
овим просторима, у Баји. Захваљујући 
њему и његовој путујућој позоришној 
дружини, данас можемо 
да говоримо о коренима 
српског театра, дубоким 
више од два века. Чувар 
и настављач те традиције 
данас је Српско позори-
ште у Мађарској, које ове 
године слави четврт века 
постојања – истакао је 
Алексов и нагласио да су 
управо народносна позо-
ришта у Мађарској места 
на којима се чува култур-
ни национални идентитет 
мањинских заједница, а 
пре свега њихов језик. У 
даљем обрaћању он је 
подсетио да је, поред пи-
саца и књижевних дела 
која настају на матерњим 
језицима припадника на-

родности, позориште један од два 
најважнија стуба на којима почива 
национални идентитет сваког народа. 
Књижевност и позориште су једине 
које се заснивају на језику једног на-
рода и без активних стваралаца на 
матерњем језику, било да је реч о 
позоришним представама или књи-
жевним делима, наш идентитет би 
почео да бледи и на крају би се не-

миновно изгубио. Управо ова чиње-
ница говори о томе да је језик основа 
културног и националног идентитета 
сваког народа – рекао је Алексов и 
додао:

– Сигуран сам да ће овај фести-
вал заинтересовати не само припад-
нике народности у Мађарској, већ све 
истинске љубитеље театра. Јер, без 
обзира на језик на коме се изводе 
позоришне представе, магија театра, 
снага и симболика сценског израза, 
управо су тачке спајања заљубљеника 
у уметност, без обзира на њихову на-
ционалну припадност.

Поздрављајући све учеснике и све 
присутне, фестивал је свечано отво-
рио Рихард Тирчи, шеф главног оде-
љења Министарства за људске ресур-
се, које је подржало одржавање ово-
годишњег „Јelenlét”-а. Управо овај 
фестивал на најбољи начин сведочи 
не само о присутности, већ и о богат-
ству култура народности које живе 
на тлу Мађарске.

Публика је уживала уз „Варадин-
ског бана” у казивању Милана Руса, 
дивним мелодијама попут оне „Тан-
цуј, танцуј”, у извођењу Јосе Матори-

ца, далматинским мелодијама Ратка 
Краљевића, циганским песмама Ју-
дит Јонаш, наступу ансамбла предста-
ве „Чорба”, деловима мађарских опе-
рета у извођењу Стипа Ђурића, му-
зичкој пратњи на клавијатурама 
Мирка Милошевића, виолини Иштва-
на Микоа, удараљкама Бранимира 
Ђорђева, наступу Хора „Свети Сера-
фим Саровски” из Зрењанина и мно-
гим другим учесницима који су се 
низали на сцени.

У финалној нумери, која предста-
вља народносну музичку фантазију, 
појавили су се сви учесници и отпе-
вали мађарску народну песму 
„Virágom, virágom”, стопивши се на 
крају са звуцима добро познате „Оде 
радости”.

Представом „Сентандрејско јеван-
ђеље”, која је одржана 25. марта у 
Националном позоришту, Српско по-
зориште у Мађарској обележило је 
велики јубилеј – 25 година постојања 
и непрекидног рада на очувању срп-
ске културе, језика и идентитета на 
овим просторима. На фестивалу је, 

поред бројних представа 
осталих народносних те-
атара, приказана и пред-
става Српске школе „Ни-
кола Тесла” под називом 
„Судбине у магли”, наста-
ла по мотивима књиге 
Драгомира Дујмова, као 
и представа „Чорба”, у ко-
јој се говори на пет језика, 
и у којој је наступила и 
Зорица Јурковић, глумица 
Српског позоришта у Ма-
ђарској.

У гардеробама, након 
свечаног отварања фе-
стивала, разговарали смо 
са задовољним и узбуђе-
ним учесницима, који су 
још увек били „обасјани 
светлима позорнице” и 
живели своје снове.

Милан Рус: Имали смо много по-
сла да би све било како треба. Фести-
вал је управо почео и јако сам срећан 
када смо сви овако заједно. Ово је 
богатство боја, културе и традиције 
свих народности у Мађарској које се 
спаја у једном великом срцу. Захвал-
ни смо и позоришту под чијим кро-
вом смо и вечерас играли, Атили 
Видњанском, управнику, а посебно 
Љубомиру Алексову, представнику 
Срба у Мађарском парламенту, који 
је заједно са Ласлом Балогом,              

Свечаним гала програмом у великој сали 
Националног позоришта, у Будимпешти је 20. марта 

отворен обновљени Фестивал народносних 
позоришта у Мађарској – Jelenlét 2018. Током седам 

дана трајања ове манифестације, посетиоци су 
пратили богат репертоар мањинских позоришта, 

чији су се различити језици и богато музичко 
наслеђе смењивали на сценама ове театарске куће

Одржан Фестивал народносних позоришта 
" 

Jelenlét" 2018

Оно што је добро – добро је на било ком језику
ТЕАТАР

(Наставак на 12. страни)


