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Ускоро на сцени нова духовита, музичка представа за децу
У паузи једне од проба за нову 

представу Српског позоришта у 
Мађарској, замолили смо за раз-

говор глумца Јосипа Јосу Маторица, 
дугогодишњег члана овог театра. Са 
својим колегом Миланом Русом дру-
гује и сарађује већ више од четврт 
века, а у глумачке воде отиснуо се 
још пре матуре, када је као ученик 

победио на тадашњем државном так-
мичењу у рецитовању и када је његов 
таленат постао очигледан.

И недавно смо га гледали у „Сен-
тандрејском јеванђељу”, на Народно-
сном фестивалу Jelenlét 2018, а, такође, 
и како ужива изводећи песме рађене 
на музику Тамаша Чеха у „Авала ек-
спресу”. Увек се са новим еланом 
прихвата сваке нове улогe и као пра-
ви професионалац, труди се да их на 
најбољи начин изведе.

Видимо да ових дана вредно ве-
жбате, свирате, певате… О којој 
се представи сада ради и шта је 
то што ускоро очекује гледаоце 
Српског позоришта?
– Назив наше нове представе је  

„Насредин хоџа”, а ја играм Емира. 
Поред тога, помажем још и као му-
зичка пратња, свирам удараљке и 
певамо заједно неколико песама. 
Сада вежбамо босанско-херцеговач-
ки дијалекат и акценте које нисмо 
баш користили. Помало преслушава-
мо и дијалоге са интернета, како би-
смо лакше ушли у атмосферу. Ради 
се о духовитој, музичкој представи 
намењеној деци, која ће бити интер-
активна. Нешто као наша претходна 
представа „Мудар Милош”, а надамо 
се и дубља и упечатљивија. Прича о 
Насредину нам долази са подручја 
Мостара, где у то време живе сва три 
народа у миру и слози. Певамо сев-
далинке, што је за нас мистика. Сви 
волимо те мелодије и тај ритам. Чуо 
сам раније те мелодије још у Барањи 
где има доста Бошњака, а касније 
сам слушао Сафета Исовића, позна-
тог извођача севдалинки. Сви памти-
мо лепе мелодије: „Босно моја”, „Теби 
мајко мисли лете”… Једна тетка моје 
жене из Ловре је лепо певала позна-
ту песму „Стаде се цвеће росом ро-
сити”, па сам је често молио да то 
отпева.

Чини се да и мађарска публика 
разуме овај мелос и културолошки 

миље из ког представа 
долази? Како се сналази-
те радећи на босанско-
-херцеговачком дијалек-
ту?

– Ову представу позо-
риште је већ играло на 
мађарском. Милан Рус је 
давно урадио превод и 
направио представу на 
мађарском језику, а и пе-
сме су биле препеване. 
Тако је он најпре урадио 
мађарски превод, а сада 
смо је „вратили” на ори-
гинал. Одавно смо се но-
сили мишљу да урадимо 
ту представу. Хтели смо 
да покажемо тај свет где 
су заједнички живели ра-
зличити народи и разли-
чите вероисповести. Моја 
улога Емира је значајна. 

Он је власт, доноси фермане – законе. 
Увек га прати музика када улази на 
сцену. Али, он је човек од крви и меса, 
воли жене, емотиван је и вишеслојан. 
Ја желим да га прикажем као доброг 
и помало шаљивог.

Да ли сте били у Мостару?
– Српско позориште је гостовало 

на Летњем дечјем фестивалу у Ко-
тору 2000. године и тада смо ишли-

преко БиХ, па смо стали у Мостару. 
Видели смо мост, за чију поправку 
су Мађари обезбедили инвестирање. 
Тај симбол је познат у уметности, 
постоји Чонтваријева слика мостар-
ског моста, зна се да са њега скачу 
храбри момци у Неретву. Дакле, ам-
бијент је познат овде у Мађарској, а 
тема је универзална. Вишенационал-
на средина, а језик је један, сви га 
разумеју, иако се разликују дијалек-

ти и није важно да ли је екавица, или 
јекавица.

Ви сте данас професионални глу-
мац. Како и када сте се одлучили 
за глуму као свој животни позив?
– Основну школу сам завршио у 

Печују, тадашњу Српско-хрватску 
школу. Моје родно село је Старин, 
недалеко од Печуја, где сам ишао до 
четвртог разреда, а професор Јешић 
је приметио да ја добро певам и до-

бро рецитујем. Моја прва песма је 
била „Због једне дивне црне жене”, а 
и народне песме сам певао, наравно. 
Ишли смо на турнеје по селима у 
околини и наступали. Управо сам за-
вршио осми разред, када сам 1973. 
године победио на државном реци-
таторском такмичењу, са песмом Јо-
вана Јовановића Змаја „Три хајдука”. 
Мене су истицали као пример некога 
ко добро влада језиком и има добру 
дикцију. Награда је била 7 дана у Ши-
бенику, и ја сам тада први пут отишао 
на море. За такмичење ме је припре-
мио професор Миле Прерадовић. У 
то време је тета Мара Стевановић 
водила дечју рубрику у „Народним 
новинама” (ради се о мајци популар-
ног певача Зорана Стевановића – 
прим. ур), која ме је звала у Пешту, а 
и писала о мени. Дошао сам у гимна-
зију у Будимпешти, где сам матури-
рао 1977. године. Тада сам већ постао 
члан и једне полупрофесионалне 
драмске групе која се звала 
Pinceszinház (Позориште у подруму). 
Из тог позоришта изашли су многи 
познати мађарски драмски уметници 
и редитељи.

Како је даље текао Ваш глумачки 
пут?
– На Позоришну академију су ме 

одмах примили, студирао сам на 
мађарском. Није ми било лако, јер ја 
до десете године мађарски нисам 
говорио. Тада су ми говорили да се 
чује моје славенско порекло, па сам 
морао да радим на изговору. Дипло-

Јосип Маториц, глумац Српског позоришта у МађарскојПОРТРЕТ

„У представи Насредин хоџа, ја играм Емира. Поред тога,  
помажем још и као музичка пратња, свирам удараљке и певамо заједно 

неколико песама. Сада вежбамо босанско-херцеговачки дијалекат и акценте 
које нисмо баш користили. Ради се о духовитој, интерактивној музичкој 

представи, намењеној деци”, каже за наш лист Јосип Маториц, најављујући  
нови комад који управо припрема са својим колегама

КАКО САМ ДОСПЕО У ЛОВРУ
У средњој школи сам се упознао са мојом супругом Љубицом, која је 

Ловранка. Ишли смо у исти разред. Након гимназије, ја сам отишао на 
глумачку академију, а она је студирала српски и мађарски језик. У Печу-
ју смо живели до 1994, док сам ја тамо био ангажован, а онда смо се до-
селили у велику кућу у Ловри, у којој је живела само моја ташта. Она се 
радовала да дођемо, да не буде сама. Моја супруга је радила у школи у 
Ловри, а затим је прешла у Српски Ковин, у мађарску школу. Имамо сина 
Милана од 37 година, а ћерка Јелица има 33 године, живи у Данској и бави 
се маркетингом. Обоје певају и свирају, али су изабрали друге животне 
путеве.


