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МУЗИЧКА ГРАНА И ОСНИВАЊЕ ОПЕРЕ
Народ но позо ри ште у Бео гра ду је осно ва но 1868. годи не као драм ски теа тар, али од првог дана раз ви ја 
тесну везу са музич ком умет но шћу. Инстру мен тал на и вокал на музи ка су биле састав ни део мно гих пред ста-
ва, а оби чај је био и да се поје ди не нуме ре изво де публи ци пре почет ка пред ста ве и изме ђу чино ва, одно-
сно изме ђу два или три кра ћа кома да која су игра на као цело ве чер њи про грам. У тим при ли ка ма поне кад 
су изво ђе не увер ти ре и дру ги одлом ци из попу лар них опер ских и опе рет ских пар ти ту ра. Током сле де ћих 
деце ни ја раз ви ја се тзв. „музич ка гра на“, захва љу ју ћи пре све га Даво ри ну Јен ку, који је од 1870. до 1902. 
био капел ник, ком по зи тор, вокал ни и инстру мен тал ни учи тељ, борац за фор ми ра ње позо ри шног орке стра и 
његов вођа...1 Он је пре да ним радом успео да са нада ре ним глум ци ма које је сам обу ча вао, већ 21. окто бра 
1882. поста ви прву дома ћу опе ре ту, Вра ча ра, чији је и аутор. До почет ка Првог свет ског рата, на сце ну Народ-
ног позо ри шта су поста вља на све зах тев ни ја музич ко-сцен ска дела, чија кру на је била пре ми је ра Вер ди-
је вог Тру ба ду ра, 24. апри ла 1913.2 Дола зак руских умет ни ка после Окто бар ске рево лу ци је, омо гу ћио је фор-
ми ра ње опер ског ансам бла, кра јем 1919, и успо ста вља ње редов ног опер ског репер то а ра од почет ка 1920. 
Згра да Народ ног позо ри шта, којој је већ дуже вре ме била нео п ход на озбиљ на поправ ка и про ши ре ње, стра-
да ла је у аустриј ском бом бар до ва њу. Прва после рат на сезо на поче ла је кра јем децем бра 1918, у при вре ме но 
адап ти ра ној згра ди коњич ке шко ле, Мање жа. У тој згра ди се „ко зна коли ко регру та врте ло у кру гу уче ћи да 
се држе на коњу и да на њега уска чу и са њега пад ну“,  наво ди „Поли ти ка“ и кон ста ту је да Мањеж „три ум-
фу је од пре кју че у сво јој новој сла ви. У њему се сад уме сто ста рих гар ни зон ских коња и псов ки коњич ких 
наред ни ка, чују топле речи, куца ње раз не же них срца и фре не тич ни апла у зи, а место зада ха на касар ну и 
шта лу, шири се фини мирис фран цу ских пар фе ма. Дво ра на захва та нешто више од поло ви не згра де у којој су 
седи шта рас по де ље на на фоте ље, пар кет и пар тер, окру же на са 28 ложа и на гале ри ју. Уку пан број седи шта 
изно си 328“3. Позор ни ца је зау зи ма ла ско ро тре ћи ну згра де и била је довољ на за драм ске пред ста ве, али 
отвор пор та ла од све га 6,10 м био је сасвим непри ме рен зах те ви ма опер ских постав ки.

1  Компоновао је музику за око 100 представа – у неким случајевима она је надмашивала драмски предложак, а неретко су јој приписиване 
заслуге за популарност и дуговекост саме представе. Највеће домете је досегао у композицијама инспирисаним српском народном музиком (за 
представе Врачара, Ђидо, Задужбина, Јермус и Фатима, Потера...). Неки његови напеви су преношени усменим путем као народне песме (Где си душо, 
где си рано). Данашњу српску химну, Боже правде, Јенко је компоновао за представу Маркова сабља (премијера 11. августа 1872. у част пунолетства 
кнеза Милана Обреновића). 
2  Музиколог Слободан Турлаков, који се дуго бавио проучавањем почетака наше Опере, тврдио је да овај датум означава оснивање Опере 
Народног позоришта у Београду. 
3  Аноним, Позориште у Манежу, „Политика“, 10. јануар 1920. 
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ПРВА ПРЕДСТАВА ОПЕРЕ
Све га шест годи на после свет ске пра и звед бе Мадам Батер флај Ђако ма Пучи ни ја, 17. фебру а ра 1904. у милан-
ској Ска ли4, ноте овог опер ског ремек-дела су се чуле и у Бео гра ду. Нај пре 27. сеп тем бра 1910. са сце не 
„Колар ца“, када је Орке стар Кра ље ве гар де под упра вом капел ни ка Ста ни сла ва Бинич ког на јед ном од сво-
јих кон це ра та извео Фан та зи ју из ове опе ре. 
Годи ну дана касни је, од 17. маја до 2. јуна 1911, на сце ни Код Спо ме ни ка је госто ва ла загре бач ка Опе ра са 
неко ли ко пред ста ва. Већ прве вече ри су изве ли ово Пучи ни је во дело за које су либре то, пре ма исто и ме ној 
дра ми Џона Лон га и Дави да Бела скоа, напи са ли Луи ђи Или ка и Ђузе пе Ђако за. Пред ста ва је поно вље на 22. 
маја и завр шне вече ри, 2. јуна. „Док кли зи заве са осе ћа те да сте зане ти, одву че ни негде дале ко, ван ово га 
све та, у неки нов свет чула и жива ца“5, пише оду ше вље ни кри ти чар. „Публи ке је било у врло вели ком бро ју. 
Сала је била дуп ке пуна. После сва ког чина публи ка је с енту зи ја змом поздра вља ла наше хрват ске госте“6, 
све до чи штам па о успе ху првог сусре та наших гле да ла ца са целом Пучи ни је вом пар ти ту ром. Сва ка ко да 

4  Премијера, која је била посвећена црногорској принцези и тадашњој краљици Италије, Јелени Савојској (1873–1952), постигла 
је потпуни неуспех и код критике и код публике. Пучини је одмах повукао партитуру и унео измене; нова верзија је убрзо постала једно од 
најизвођенијих оперских дела у свету. 
5  Аноним, Прво вече Хрватске опере, „Дневни лист“, 18. мај 1911.
6  Аноним, Мадам Бетерфлај, „Ново Време“, 18. мај 1911.

Јелена Ловшинска, прва Ћо-Ћо Сан



је вели ко инте ре со ва ње које су Бео гра ђа ни те, 1911. годи-
не пока за ли за суд би ну мла де Јапан ке, ути ца ло на одлу ку 
упра ве Позо ри шта да упра во овим насло вом ново фор ми ра-
ни ансамбл Опе ре започ не свој кон ти ну и ра ни рад 1920. 
Све до обе ле жа ва ња 90 годи на од прве постав ке овог дела, 
сма тра ло се да пла кат пре ми је ре није сачу ван. Срећ ним 
спле том окол но сти, један при ме рак се ипак нала зи у збир-
ци Народ не библи о те ке Срби је. Пре ми је ра, како је писа ло – 
Мадам Бетер флај, била је 11. фебру а ра 1920, у „при вре ме ној 
сали у Мане жу“, јер рекон струк ци ја згра де код Спо ме ни ка 
још није била завр ше на. Дири го вао је Ста ни слав Бинич ки, 
пред ста ву је режи рао Рудолф Феј фар7, а сце но граф је био 
Јован Бије лић. У наслов ној уло зи је насту пи ла Јеле на Лов-
шин ска, у уло зи Б. Ф. Пин кер то на је био Воји слав Турин ски, 
уло гу Сузу ки је пева ла Тео до ра Арсе но вић, Кет Пин кер тон 
је била Јеле на Нико лић, Рудолф Ертл је тума чио уло гу Шар-
пле са, а у оста лим уло га ма су насту пи ли Дра гу тин Петро вић 
(Горо), Божи дар Нико лић (Јама до ри), Алек сан дар Туца ко-
вић (Бон за), Мило рад Освалд (Јаку си де) и Бора Сте фа но вић 
(Кра љев ски коме сар).   
Садр жај опе ре обја вљен дан после пре ми је ре у листу „Епо ха“ 
пре но си мо у цело сти, јер на сво је вр стан начин сли ка вре ме 
и окол но сти у који ма је штам пан и публи ку којој је наме њен:
„У гра ду Нага са ки у Јапа ну, живи лепа, мала Ћоћо сан, наив-
на Леп ти ри ца, која је после тра гич не смр ти сво га оца (он је 
био у вели кој части, али се сам убио ’кад више није могао да 
живи часно’) и телом хра ни ла себе и сво ју поро ди цу.
Она, див на и ведра, пала је у очи лепом аме ри кан ском офи-
ци ру Пин кер то ну, и он је, ради крат ке заба ве, узи ма за жену, 

7 На плакату нема имена редитеља, ово је податак који наводи С. Турлаков. 
Према неким изворима, представу је режирао Војин Турински (В. Васиљевић, 
Двадесет година од оснивања сталне опере у Београду, „Правда“, 5. фебруар 1940; 
М. С, Тридесет и пет година београдске Опере – Прва представа „Мадам Бетерфлај“, 
„Вечерње новости“, 11. фебруар 1955). На списку запослених, Турински је на 
месту оперског редитеља, али у то време су и у драмском ансамблу први глумци 
проглашавани редитељима како би имали већу плату (неки од њих су и режирали). 
Будући да режија још увек није давала ауторски печат представама уопште а 
нарочито оперским, име редитеља није од великог значаја. 

Ада Пољакова (Ћо-Ћо Сан)



јер је у Јапа ну брак вре дан дотле док га муж хоће, пошто га он 
увек може пре ки ну ти. Но, ако тој малој аван ту ри није при да-
вао ника кав зна чај, дру га чи ји је слу чај са малом Бетер флај. 
Она је заво ле ла из свег свог малог срца лепог офи ци ра. Она 
ула зи у брак са свом зби љом јед не мла де душе, која веру је. И 
да би та веза била што чвр шћа, да би има ла сву зби љу, коју 
јој хоће да дâ љубав ове 15 годи шње жене, она је пре вен-
ча ња, кри шом од сво јих, оти шла аме ри кан ском миси о на ру и 
покр сти ла се, напу стив ши веру сво јих ота ца.
Она ће зато бити про кле та од сво га уја ка Бон зе, све ште ни ка, 
који је сазнао шта је била миси о на ру и који, тек што је вен-
ча ње оба вље но, сти же стра шан и непо мир љив, баци на њу 
про клет ство пра во вер них, зајед но са целом вели ком поро-
ди цом, која је напу шта. Но, она је срећ на у сво јој љуба ви и 
надок на ду за цео бол и цео страх који јој зада је то про клет-
ство, нала зи у наруч ју лепог офи ци ра, ког воли.
Али, после неко ли ко месе ци офи цир је оста вља. Одла зи за 
Аме ри ку са обе ћа њем да ће доћи кад пти це опет изле гу сво-
је мале. Она му веру је и она га чека. Неко ли ко пута су пти це 
гра ди ле гне зда и легле мла де. Али то је у Јапа ну. У Аме ри ци 
су можда при род ни зако ни дру ги. Годи не про ла зе.
Но, уза луд Горо, под вод ник, непре ста но дола зи и наго ва-
ра је да се уда за бога тог Јама до ри ја. Она са сво јом вер ном 
Сузу ки и сво јим пла вим мали ша ном, кога јој је Пин кер тон 
оста вио, упор но чека, упор но веру је и упор но воли. И кад 
јој Шар плес, при ја тељ Пин кер то нов, дола зи јед ног дана са 
писмом Пин кер то на, она ни за тре нут не поми шља да би 
у писму могао бити какав стра шан глас, она је само сил но 
радо сна и срећ на, што он пише и од радо сти, непре ста ним 
упа ди ма, не пушта Шар пле са ни да јој про чи та писмо до 
кра ја.
Међу тим, тамо са мора, пукао је топ. То је рат ни брод. То 
је Пин кер тон, његов брод. Он, дакле, дола зи. И сва срећ-
на, побрав ши све цве ће да оки ти ода је, обу кав ши сво ју белу 
вен ча ну хаљи ну, она ће у зиду про бу ши ти три рупе: за себе, 
Сузу ки и мало га, да као три мала миша, гле да ју пут мора и 
да чека ју кад ће доћи. Лиза Попова (Ћо-Ћо Сан)



Од вече ри до зоре пре ста ја ће она тако чека ју ћи. Но, она 
не слу ти да се Пин кер тон, који је мислио да је аван ту ра са 
Ћоћо сан одав но про шла, и да је и она забо ра ви ла, да се он 
у Аме ри ци оже нио. Нај зад сазна ће то. Сазна ће и више: да 
свог лепог мали ша на, у њего вом инте ре су, тре ба да да.
Бол је досе гао врху нац. Шта јој оста је? Да се поно во као 
баја де ра хра ни сво јом игром и сво јим телом. Али она је сачу-
ва ла, као све ти ама нет, нож који је нека да Мика до покло нио 
њеном оцу да га упо тре би ’кад више не буде могао поште но 
да живи’. И пошто она не може  више поште но да живи, то 
са тим истим ножем којим се убио њен отац, уби ја саму себе. 
Сти же још само да чује Пин кер то нов глас, који је хита ју ћи 
њој, дози ва по име ну. Али не сти же да га види, уми ре.“8

Кри ти ка је овој пре ми је ри покло ни ла пуну пажњу, углав ном 
је топло при мив ши: „Гца Лов шин ска је има ла и гип ко сти 
и нежно сти, и наив но радо сних акце на та, као и акце на та 
дубо ко тра гич ног бола, те је њена Ћоћо сан вео ма успе-
шна кре а ци ја. Г. Турин ски, г. Ертл, гђа Арсе но вић (Сузу ки) 
и г. Петро вић (Горо) допри не ли су, са гцом Лов шин ски, да 
општи ути сак буде задо во ља ва ју ћи. (...) Г. Бинич ки  који нам 
је до сада дао Тру ба ду ра, Тоску, Чароб ног стрел ца, синоћ се 
ни мало није деман то вао. На про тив! (...) Кичи ца г. Бије-
ли ћа, позо ри шног сли ка ра, дала нам је декор од сти ла. Ја 
бих само волео мало више све тло сти, мало више сун ца у 
зали ву Нага са ки, у првом чину“9, вели Мило је Мило је вић. 
Уз изве сне при го во ре режи ји и глу ми, Вели мир Живо ји но-
вић Масу ка тако ђе мисли да су „бит ни еле мен ти савла да ни 
сасвим добро. (...) Са гцом Лов шин ском, која поред сна жног, 
сигур ног и лепо шко ло ва ног гла са има врло мно го драм ског 
акцен та и врло мно го уме шно сти у игри, и г. Ертлом, чији 
(су) се лепи обим гла са, сна га и сигур ност, тако јасно виде-
ли у њего вом Шар пле су, наша опер ска тру па је доби ла два 
пева ча који сасвим лепо попу ња ва ју јед ну доса да шњу пра-
зни ну и омо гу ћа ва ју добар број ком би на ци ја у пра вље њу 

8 Аноним, „Епоха“, 12. фебруар 1920.
9 Ми(лоје Милојевић), Мадам Бетерфлај, „Политика“, 12. фебруар 1920.Злата Ђунђенац (Ћо-Ћо Сан)



репер то а ра. Што се ста рих позна ни ка тиче, при јат но нас је 
изне на ди ла гђа Арсе но вић која не само да је добро оди гра-
ла сво ју Сузу ки, него још и пока за ла да је њен лепи пун глас, 
са оном пикант ном бојом, што иде у боју дрве них инстру ме-
на та, осна жен и обо га ћен изра зом. Она је пева ла са мно-
го топло те, мно го убе дљи вог акцен та и сна ге. Г. Турин ски 
је, ма коли ко његов орган на неким мести ма није дости зао 
одго ва ра ју ћу јачи ну, био као и увек соли дан и добар. Нај зад 
ваља спо ме ну ти г. Туца ко ви ћа који је лепо дао раз ја ре ног 
уја ка Бон зу и г. Петро ви ћа који је, први пут на позор ни ци, 
свра тио на себе пажњу лепом јачи ном и лепим оби мом сво-
га тено ра, добрим и јасним изго во ром, и нај зад доста сигур-
ним држа њем на позор ни ци, што за почет ни ка сва ко ја ко 
није за пот це њи ва ње“10. Чак је и слу чај ни посе ти тељ, „г. 
Албер Рути је, фран цу ски артист (...) човек са стра не, а уз то 
и човек од стру ке“ осе тио потре бу да сво је ути ске са пре ми-
је ре пре то чи у речи, које је „Поли ти ка“ обја ви ла 15. фебру-
а ра. У свом писму он про ри че нај леп шу будућ ност бео град-
ској Опе ри и каже, поред оста лог: „Орке стар под вештом 
упра вом мајо ра Бинич ког, умео је да дâ, иако му је његов 
број огра ни чен, све фине се тих лепих музич ких стра ни ца са 
јед ном умет но шћу која чини част и отме но ме шефу и музи-
ча ри ма под њего вом упра вом. Што се интер пре та ци је тиче, 
она је пре ва зи шла све наше наде. Ми нисмо никад могли 
зами сли ти да Бео град има арти стич ке еле мен те који су у 
ста њу да се са успе хом поду хва те јед не опе ре такве зама-
шно сти, и може мо само искре но да чести та мо г. г. Турин-
ском и Ертлу и гци Лов шин ској на див ним тре ну ци ма које 
смо, бла го да ре ћи њима, про ве ли“. Захва љу ју ћи овом Фран-
цу зу, остао је забе ле жен и један зани мљив детаљ: „Пред 
крај прво га чина, у почет ку дуе та Бетер флај и Пин кер то на, 
пре кид елек трич не стру је оста вио је дво ра ну у пот пу ном 
мра ку и при мо рао је орке стар да на пре чац ста не. То, међу-
тим, није ни мало збу ни ло љубав нич ки пар који је одгу гу тао 

10 Велмож (Велимир Живојиновић Масука), Мадам Бетерфлај, „Мисао“, 
16. фебруар 1920. 
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свој див ни дует, дају ћи на тај начин пра ву сли ку свог вели ког тален та“. Исто вре ме но, овај „свет ски човек“ се 
чуди реак ци ја ма публи ке: „У сва кој дру гој земљи тај би под виг донео арти сти ма без број на иза зи ва ња, али у 
Бео гра ду, ми смо са изне на ђе њем виде ли да је публи ку врло тешко оду ше ви ти, а то није окол ност која може 
да охра бри умет ност и умет ни ке, који су се, међу тим, пока за ли тако достој ни да то оду ше вље ње про бу де“11.
Па ипак, било је и оних који нису има ли мило сти пре ма тек осно ва ном опер ском ансам блу, нити пре ма позо-
ри шту које у првим после рат ним годи на ма ради у адап ти ра ној згра ди са малом позор ни цом, поку ша ва ју-
ћи да у све оп штој нема шти ни попу ни у рату стра да ле фун ду се деко ра и кости ма. Тако ано ним ни кри ти чар 
„Демо кра ти је“, изме ђу оста лог пише: „Цели на пре ми је ре Мадам Бетер флај била је рђа ва, из више раз ло га: 
није било шти мун га, није било сти ла, мада се о поје дин ци ма може гово ри ти доста похвал но. Први и нај ве ћи 
узрок неу спе ха ове пре ми је ре јесу недо ста ци у режи ји, који су се вео ма осет но при ме ћи ва ли. Гоми ла ста ти-
ста била је само гоми ла, и ско ро ништа више. Глум ци, који су има ли глав не роле, били су доста збу ње ни и 
неспрет ни, наро чи то они са мање рути не. Дру ги узрок неу спе ху је рђав орке стар, који и поред свих спо соб-
но сти г. Бинич ког, и поред огром ног њего вог тру да, ника ко није био у скла ду са глум ци ма и хоро ви ма (...) сва 
кри ви ца за неу спех ове пре ми је ре пада на позо ри шну упра ву, која се није поста ра ла ни за режи се ра, ни за 
добре деко ра ци је и гар де ро бу. 
‘Види мора чар /  И гле дај неба дар…’ 
Међу тим, ми смо виде ли прља во небо, и неку зеле ну бару, која није шира од јед ног метра. Даље, у земљи 

11   Albert Routier, Мадам Бетерфлај – једно француско мишљење о ономадашњој премијери, „Политика“, 14. фебруар 1920.
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цве ћа и хри зан те ма ми види мо неко шаре но дрве ће, чији је 
карак тер пот пу но нео д ре ђен. После тога публи ка мора да има 
врло вели ку машту кад мора да зами шља Јапан ца у неким 
крат ким ман ти ли ма, ћела ве у 20-30 годи ни и црве ним чара па-
ма ужич ког сти ла“12. Ова кав непри ја тељ ски при каз можда се 
може обја сни ти поли тич ким раз ло зи ма, што није била рет ка 
поја ва у међу рат ном пери о ду. Дру ги кри ти ча ри су има ли поне-
ку сит ну замер ку на изво ђач ки ква ли тет орке стра, на глу му 
про та го ни ста, на неа де кват ну маску, на рас по ред и функ ци ју 
маса на сце ни, на ритам и тем по пред ста ве, то јест на режи-
ју, али нај ви ше опа ски је било да Лов шин ска и Ертл још нису 
савла да ли срп ски језик (што се тиче нетом при спе ле руске 
умет ни це, то је било логич но; Ертл је, међу тим, био родом из 
хрват ског при мор ја и после шко ло ва ња у Бечу и пре дола ска у 
Бео град је две сезо не био соли ста загре бач ког ХНК). 
Уз број не госту ју ће соли сте, наро чи то у наслов ној уло зи, уз 
више про ме на у дома ћој соли стич кој поде ли и нове дири ген те, 
те уз две реди тељ ске обно ве, 17. јану а ра 1925. кад се на пла-
ка ту поја вљу је име Павлов ског (Јован Бије лић је за ову обно ву 
напра вио нову сце но гра фи ју) те Михај ла Кара ка ша 18. мар та 
1935 – Мадам Батер флај је у кон ти ну и те ту игра на све до Дру гог 
свет ског рата. Зани мљи во је да се пово дом поме ну тих обно-
ва, у оба слу ча ја име на реди те ља на пла ка ту поја вљу ју све га 

неко ли ко пута, а потом се пла ка ти штам па ју без назна ке ко је реди тељ, што потвр ђу је позна ту чиње ни цу да 
сама режи ја, као и име редитеља нису има ли већег ути ца ја на опер ске пред ста ве оног доба. Поред дири ге-
на та, пре суд ни зна чај има ли су изван ред ни изво ђа чи, пред во ђе ни, нарав но, умет ни ца ма које су тума чи ле 
наслов ну уло гу. Али „за толи ки непо му ће ни успех овог Пучи ни је вог дела на нашој сце ни, били су заслу жни 
и сви оста ли њего ви интер пре ти, чак тако и толи ко да би се могло рећи да је то била нај ком пакт ни ја и нај у-
рав но те же ни ја поде ла јед не опе ре, на нашем репер то а ру“13, како кон ста ту је Сло бо дан Тур ла ков. Овај исто-
ри чар наше Опе ре наро чи то скре ће пажњу на сезо ну 1937/38. у којој су се „сте кле чети ри бео град ске Мадам 
Бетер флај (Нин ко ви ће ва, Ста ји ће ва, Јова но ви ће ва и Мезе то ва), што, поред оста лог, ука зу је на то коли ка је 
била потен ци јал на моћ наше Опе ре тих годи на, која ће у сезо ни 1938/39. досе ћи врху нац, до ког се више 
никад неће успе ти“14.

12 Аноним, Мадам Бетерфлај, „Демократија“, 18. фебруар 1920. 
13 Слободан Турлаков, Пучини и веристи, Компанија НИП „Борба“ АД, Београд, 2003, стр. 179.
14 Исто, стр. 168.



***
Од 8 „дома ћих“ пева чи ца које су тума чи ле наслов ни лик, издва ја мо изван ред ну Аду Поља ко ву која је била 
„ство ре на Мадам Бетер флај“15 о којој кри ти ка после деби ја у овој роли пише да је: „Савр ше на у маски, ван-
ред но стил ски кости ми ра на, пот пу но успе ла у гесту и мими ци пуној егзо ти ке и вер на у сва ком душев ном пре-
ли ву... уме ла је да нас веже за себе игром, гла сом, искре ним пре жи вља ва њем сво је лич но сти коју кре и ра, 
и када је, на нов и стра шан начин – не иза пара ва на, него пред ста ту ом божан ства, извр ши ла само у би ство, 
да се у гро зном роп цу дову че до вра та и ту издах не – ми смо пре жи ве ли тра ге ди ју мале Јапан ке, зајед но са 
њом“16. Она није рас по ла га ла савр ше ним гла сом, али је из њега успе ва ла да доби је нај ви ше могу ће. Лиса 
Попо ва је, пак, поред „сјај ног драм ског тем пе ра мен та, дисци пли но ва ног инте ли гент ном игром“, посе до ва-
ла глас „од нај дра го це ни јег мета ла. Вели ки лир ски сопран, широк по оби му, при ја тан по боји“, и савр ше ну 
тех ни ку17. Зла та Ђун ђе нац је ову уло гу пева ла за анга жман (15. окто бра 1925) и иза зва ла опреч не кри ти ке 
– од пре по ру ке да би је сва ка ко тре бало при ми ти јер „Рас по ла же вео ма при јат ним гла сом, који није довољ-
но сна жан за драм ске пар ти је, али је  врло пого дан за лир ске, као што је и Мадам Бетер флај, коју је дала са 
пуним успе хом. Она има врло добру певач ку шко лу, инто ни ра апсо лут но чисто, фра зи ра са раз у ме ва њем и са 

15 Милоје Милојевић, Гостовање Аде Пољакове, „Политика“, 11. јун 1921.
16 Фа – бемол, Ћоћосан госпође Пољакове, „Демократија“, 12. јун 1921.
17 В., Из Опере, „Новости“, 2. фебруар 1922.

Катица Јовановић (Ћо-Ћо Сан) Корнелија Нинковић Грозано (Ћо-Ћо Сан)



уку сом, а дик ци ја јој је одлич на, што је рет ка ствар на нашој сце ни. Уз то, гђа је врло добра глу ми ца“18 – до 
оце на да мла дој Загреп чан ки тан ког гла са није место у ансам блу који већ има шест извр сних сопра на. Била 
је анга жо ва на и годи на ма је насту па ла у овој уло зи. Кор не ли ја Нин ко вић Гро за но је топло при мље на; она је 
„уне ла један нов акце нат у сво ју умет ност (...) један драм ски дина ми зам који изра ста из лир ске осно ве и ког 
је гђа оства ри ла са чистом глу мач ком искре но шћу (...) Фини сопран гђе не рас по ла же сна жним дина мич ким 
успо ни ма, али је довољ но гибак за све ниан се у изра зу уло ге Мадам Бетер флај,  и гђа је и музич ки и певач ки 
обра ди ла уло гу са мно го озбиљ но сти и искре но је откри ла душу Мадам Бетер флај“19. Нена ме тљи ва Наде жда 
Ста јић „музи кал на и глу мач ки окрет на (...) Са лепим глу мач ким тален том и тежњом да мими ку, гест и позе 
под ре ди уну тра шњем пси хо ло шком изра зу“20 убе дљи во је оства ри ла ову сло же ну уло гу. Ката ри на Јова но-
вић је упр кос „малом“ гла су, у сво ју кре а ци ју „уне ла сав рас пе ва ни лири зам сво га гла са, сву топли ну сво је 
музи кал но сти и сву дис крет ност сво је дубо ко про жи вље не и оду хо вље не глу ме“21. Мла да Ани та Мезе то ва је 
први пут насту пи ла у сво јој касни је „ганц роли“, 17. јуна 1938. и одмах осво ји ла кри ти ку – одме ре ном глу мом 
којом је оства ри ла „дис крет ну, мини ја ту ри стич ку драм ску карак те ри за ци ју“, уз то пока зав ши „сво ју музи кал-
ну осе тљи вост за тон ску рече ни цу, свој бла го све тлу ца ви тем бр, дина мич ку покре тљи вост тона и див ну инто-
на тив ну чисто ту... Њена вокал на тех ни ка сада је сасвим зре ла и сигур на, а дик циј ска чисто та при мер на… у 
пре див ној пла сти ци вокал них фигу ра“22.
***
Међу 13 госту ју ћих сопра на исти ца ла се слав на чешка пева чи ца Ема Дести но ва (19. јану а ра 1925), која је 15 
годи на рани је у Метро по ли те ну са Пучи ни јем спре ма ла пре ми је ру њего ве Девој ке са Запа да. Она је у вре-
ме овог госто ва ња има ла 46 годи на и „коло сал ну“ фигу ру, па је има ла поте шко ћа да бео град ској кри ти ци и 
публи ци доча ра мла ду Јапан ку у првом делу пред ста ве, „али од тре нут ка када насту па ју драм ски момен ти, 
када се дети ња ста, шипа рич ка мала Ћоћо сан, пре о бра жу је у тра гич ну жену и мај ку, умет ни ца је била висо ко 
изнад свих тешко ћа, у сво јој пра вој сфе ри и њен све тли, топли, до срца про ди ру ћи глас, и широ ки пате тич ни 
гест, испу ња ва ли су побе ди лач ки цело позо ри ште“23. Прва Јапан ка која је на бео град ској сце ни оства ри ла 
уло гу Ћо-Ћо Сан била је Теи ко Кива, 3. и 5. јуна 1927. Публи ка ју је оче ки ва ла са вели ким узбу ђе њем, које 
је она у пот пу но сти оправ да ла. Кри ти ка је, међу тим, била поде ље на – од оду ше вље ња њеном глу мач ком и 
вокал ном интер пре та ци јом, до него до ва ња због нео д го ва ра ју ћег гла са (уз став да је Пучи ни је ва пар ти ту-
ра наме ње на европ ским гла со ви ма). Ипак, оду ше вље ње публи ке је исту умет ни цу поно во дове ло на сце ну 
Народ ног позо ри шта сле де ће годи не, када је насту пи ла у чак три пред ста ве Мадам Батер флај (14, 17. и 24. 
јану а ра 1928). Нека да шња европ ска зве зда Мари ја Кузње цо ва Масне у Бео град је дошла на изма ку кари-

18 П(етар). Ј. Крстић, Гостовање гђе Ђунђенац, „Правда“, 16. октобар 1925.
19 др. М(илоје) М(илојевић), Гђа Нинковић Грозано први пут пева улогу Мадам Бетерфај, „Политика“,  20. марта  1935.
20 Б. Драгутиновић, Мадам Бетерфлај гђе Стајић, „Правда“, 25. јануар 1936.
21 Бранко Драгутиновић, Мадам Бетерфлај гђе Јовановић – Сузуки гђе Манојловић, „Правда“, 28. фебруар 1938
22 П. (Павле Стефановић), Наша нова Лептирица,  „Правда“, 19. јун 1938.
23  Тодор Манојловић, Еми Дестин у Београду, „Комедија“, бр. 24, 9. фебруар 1925.



је ре, 15. јану а ра 1930. и њен наступ није добро оце њен. У сезо ни 1938/39, 
гру па соли ста милан ске Ска ле је отпе ва ла Батер флај у корист добро твор-
не акци је „Зим ска помоћ“24; међу њима је била и слав на, тада 38-годи шња 
Росе та Пам па ни ни, која је „оби ло ва ла не само јасно ћом и нежно шћу тем бра, 
већ и широ ким дија па зо ном, са све тлим, вибрант ним гла сом... Била је пра-
ва пучи ни јан ка, избе га ва ју ћи сла ду ња во пре не ма га ње и пре те ра ну плач-
љи вост, мно гих пучи ни јан ки“25. После овог насту па, бео град ска кри ти ка је 
била неу са гла ше на26. Напро тив, госто ва ње чуве не пољ ске умет ни це Бан да-
ров ске Тур ске, 16. маја 1939, ује ди ни ло је кри ти ча ре у хва ло спе ви ма: „Као 
пре вез иза ткан од бла ге меке мате ри је, тала сао се бла ги, меки сопран, гђе 
Бан дров ске око срдач ног, љуп ког, при род ног и спон та ног бића њене глу ме. 
Толи ко здра ва и неу си ље на урав но те же ност оба глав на иди о ма који ма гово-
ри опер ски умет ник, толи ка склад на про жма ност акци је глу ми це са акци јом 
вокал ног умет ни ка, не сусре ће се сва ко вече у опе ри…“27 Као гошћа је пред 
поче так Дру гог свет ског рата, као нај мла ђа Мадам Батер флај на европ ској 
сце ни, пет пута током две сезо не насту пи ла Нела Шол те Јуре ње ва, ћер ка 
нека да шњег првог бари то на наше Опе ре Геор ги ја –Ђор ђа Јуре ње ва, и осво-
ји ла све ком пли мен те: „...тех ни ка пева ња је код мла де и тако сим па тич не руске умет ни це – пома ло и наше 
– лепа. Наро чи то ми се сви де ла боја зву ка њеног сопра на у обла сти гра нич них тоно ва изме ђу сред њег и 
дубо ког реги стра, сви део ми се и сло бод ни мах висо ких тоно ва. Као мала пор це лан ска нип-фигу ри на тако 
је изгле да ла гца Шол те Јуре ње ва, али у фигу ри ни куца ло је јед но лепо срце. Зато је и музич ка кре а ци ја ове 
мла де пева чи це дира ла искре но шћу“28.
***
Међу рат на Батер флај је послед њи пут оди гра на две вече ри уочи бом бар до ва ња, 4. апри ла 1941. Пре ма вео-
ма педант ној рекон струк ци ји Сло бо да на Тур ла ко ва, за нешто више од две деце ни је оди гра на је 135 пута29, од 
тога јед ном у Субо ти ци (20. апри ла 1926). Изме ђу оста лог, овај исто ри чар наше Опе ре је забе ле жио: „Оди ста, 
ређа ле су се мно ге Ћоћо сан, међу њима, и Ема Дести но ва, и Росе та Пам па ни ни, и Бан дорвс ка Тур ска… али 
оне врто гла ви це, које су, сва ка на свој начин, Поља ко ва и Попо ва пра ви ле у све сти оду ше вље не публи ке, 
нису се више пона вља ле“. Уз поме ну те чети ри бео град ске умет ни це (Нин ко вић Гро за но, Ста јић ку, Јова но-
вић ку и Мезе то ву), који ма при дру жу је „дома ће сна ге у ширем сми слу речи“ – Ђун ђе нац и Шол те-Јуре њев, 
он издва ја Ани ту Мезе то ву „која је нај ду же и нај за слу жни је носи ла костим мале геј ше“30. Тре ба сва ка ко 
поме ну ти и да је у овој постав ци непо сред но пред Дру ги свет ски рат у уло зи Пин кер то на са вели ким успе хом 
деби то вао касни је неза ме њи ви Алек сан дар Марин ко вић.

24 Представа је била 3. децембра 1938. Дириговао је Алберто Ереде, а улоге су тумачили: Ђузепе Луго (Пинкертон), Ђузепе Манакини 
(Шарплес), Рита Монтикони (Сузики), Луиђи Сарди (Јамадори), Ђузепе Неси (Горо), Мелкиоре Луизе (Бонза); Луиђи Сарди (Комесар)
25 С. Турлаков, Пучини и веристи, стр. 173.
26 М(иленко) Ж(ивковић), Сјајан успех италијанских гостију у Мадам Бетерфлај, „Време“, 5. децембар 1938; П(авле) Ст(ефановић), Друго 
гостовање италијанских певача, „Правда“, 5. децембар 1938;  др М(илоје) М(илојевић), Друго  вече гостовања  италијанских  певача у Београду, 
„Политика“, 5. децембар 1938.
27  П(авле) Ст(ефановић), Бетерфлај гђе Бандровске Турске, „Правда“, 15. мај 1939.
28  др М(илоје) М(илојевић), Ћерка г. Јурењева пева на нашој сцени улогу госпође Лептирице, „Политика“, 5. јануар 1940.
29  На плакату последње представе стоји да је то 127. извођење од премијере, али код бројева на плакатима грешке су веома честе, понекад 
и драстичне.
30  Слободан Турлаков, Пучини и веристи, Компанија НИП „Борба“ АД, Београд, 2003, стр. 179.
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ПРВА ПОСЛЕРАТНА ПОСТАВКА
По осло бо ђе њу Бео гра да, Народ но позо ри ште је вео ма брзо успо ста ви ло редов ну делат ност. Први дирек-
тор Опе ре, мла ди док тор музи ко ло ги је са дипло мом чуве ног Кар ло вог уни вер зи те та у Пра гу, дири гент Оскар 
Данон, засни ва репер то ар ску поли ти ку пре све га на про ве ре ном, код публи ке оми ље ном ита ли јан ском 
репер то а ру. Не чуди сто га што је већ 19. јула 1945. годи не Мадам Батер флај дожи ве ла нову постав ку. Певан је 
исти пре вод Алек сан дра Бинич ког, под дири гент ском пали цом Даво ри на Жупа ни ћа, у режи ји Бран ка Помо-
ри шца, сце но гра фи ји Ана ни ја Вер биц ког и кости ми ма Мили це Бабић, док је хоро ве спре мио Милан Бај шан-
ски. Поде ла је била саста вље на углав ном од пева ча који су пева ли и пре рата: у уло зи мла де Јапан ке Ћо-Ћо 
Сан била је извр сна Нада Ста јић, Сузу ки је била про ве ре на Евге ни ја Пин те ро вић, осве до че ни Ф. Б. Пин кер-
тон је био Алек сан дар Марин ко вић, Божи дар Митро вић је поно во заси јао као Шар плес, Кирил Бра туш је и 
даље био Горо. Нови су били само Дра го мир Нин ко вић као Јама до ри, Мак со Савин као Бон за и Мили во је 
Ива но вић као Коме сар (на пла ка ту гре шком сто ји Јова но вић).
Реди тељ је пре рата тума чио уло гу Коме са ра, ина че је био инспи ци јент или како се то онда зва ло – сце на-
ри ста Опе ре, што јасно импли ци ра да је запра во реч о још јед ној реди тељ ској обно ви међу рат не Батер флај. 
Бран ко Дра гу ти но вић, чија је кри ти ка ове пре ми је ре сачу ва на, већ рани је је водио поле ми ку са упра вом – да 
не би сме ла да изла зи у сусрет жеља ма „вред ног и зау зи мљи вог сце на ри сте“ те да њего ве обно ве мизан-
сце на пред рат них опер ских постав ки пот пи су је као режи је. Пово дом ове пре ми је ре, он кон ста ту је како се 

Фотографија са пробе, 1945.



Помо ри шац тру дио да се „режиј ски шаблон одви ја коли ко 
толи ко орга ни зо ва но и пове за но“, али не про пу шта при ли ку 
да нагла си како би „један реди тељ од ауто ри те та коре го вао 
кон цеп ци ју Наде Ста јић, убла жио изве сне пре те ра но сти 
Ћири ла Бра ту ша, ујед на чио сти ли за ци ју јапан ских покре та, 
не би пустио кон зу ла Шар пле са у тре ћем чину по јапан ској 
жези у црном жаке ту са цилин дром и белим рука ви ца ма“. 
Дра гу ти но вић напо ми ње да је пред ста ва при пре ма на на 
брзи ну, те је „изи шла на сце ну без постиг ну тог једин ства 
свих ком по не на та“. Пре све га, он заме ра дири ген ту да 
„шири или убр за ва тем па“ те оста вља ути сак да у пар ти ту-
ри „није код сво је куће“, док је аутор сце но гра фи је, „дао у 
првом чину дубо ки пер спек тив ни поглед на луку и при ста-
ни ште Нага са ки“. 
Ипак, чини се да основ нега тив ног одно са који Дра гу ти-
но вић има пре ма овој постав ци поти че из несла га ња са 
основ ном глу мач ком кон цеп ци јом Наде Ста јић у наслов ној 
уло зи, која се „губи ла у пре те ра ној сти ли за ци ји покре та и 
поза који се често нису пси хо ло шки покла па ли са одго ва-
ра ју ћим драм ским момен ти ма“. Иако јој при зна је „музи-
кал ну певач ку интер пре та ци ју“, заме ра јој нека пија ни си-
ма која се нису чула у публи ци. Алек сан дар Марин ко вић, 
који је тенор ску пар ти ју успе шно отпе вао неко ли ко пута 
пред сам рат, поста ће у после рат ном пери о ду ненад ма шни 
тумач овог лика. Кри ти чар му одмах после пре ми је ре ода је 
при зна ње јер је његов Пин кер тон „топло и широ ко рас пе-
ван у првом чину, наро чи то у вели ком љубав ном дуе ту“, али 
дода је како је у ари ји у тре ћем чину био „нешто фор си ран“. 
За Пин те ро ви ће ву се задо во ља ва кон ста та ци јом да је „на 
нашој сце ни пре ко сто пута вео ма суге стив но сау че ство-
ва ла у потре сној тра ге ди ји мале геј ше“. Митро вић је уло гу 
Шар пле са дао „човеч но и искре но“, али њего вој кре а ци-
ји недо ста је „неко ли ко висо ких тоно ва на екс по ни ра ним 
мести ма“. У епи зод ним уло га ма, Бра туш је обно вио сво ју 
„живо поста вље ну“ ролу Гороа, Савин је „врло узбу дљи-
во оства рио нај дра ма тич ни ји моме нат у пар ти ту ри Мадам 
Батер флај, кле тву уја ка Бон зе“, а Ива но вић је „у сце ни вен-

Анита Мезетова 
(Ћо-Ћо Сан)



ча ња још јед ном ука зао на звуч ност сво га гла сов ног мате-
ри ја ла“31. 
Тре ба сва ка ко поме ну ти да је пра ва сре ћа што је ова кри ти-
ка из 1945. годи не сачу ва на, јер о тим тешким, бур ним, збу-
ње ним вре ме ни ма је оста ло мало тра го ва. Из касни јих годи-
на сачу ва не су и оце не да је мае стро Кре ши мир Бара но вић 
био „маги стра лан тумач Пучи ни је ве музи ке“ чију „бога ту и 
рафи ни ра ну пар ти ту ру“ је ожи вео „до нај сит ни јих дета ља и 
оства рио изди фе рен ци ра ни звук орке стра какав се код нас 
рет ко чује“, а Сузу ки Мили це Мила ди но вић је била „још јед-
на одлич на кре а ци ја ове даро ви те мла де умет ни це“32.
И ова постав ка, ма какав при јем има ла код кри ти ке, није 
дове ла у пита ње епи тет „нај о ми ље ни је“, или бар јед не од 
нај о ми ље ни јих опе ра код публи ке. Пред ста ва је поно во 
има ла ско ро две деце ни је дуг век на сце ни. Раз у ме се да 
је за то вре ме дожи ве ла број не изме не у поде ли, поно во су 
се сме њи ва ла прва име на дири ге на та и пева ча из дома ћег 
ансам бла, као и гости ју из земље и све та, од којих јед но сва-
ка ко тре ба издво ји ти: Јапан ка Мичи ко Суна ха ра је у окви ру 
сво је тур не је по Евро пи насту па ла у неко ли ко југо сло вен-
ских гра до ва, да би пред бео град ску публи ку ста ла 16. и 18. 
апри ла 1953. Наја вљи ва на је као прва умет ни ца из постој-
би не Пучи ни је ве херо и не на нашој сце ни33, што, као што смо 
виде ли, није тач но. У сва ком слу ча ју, дола зак мла де умет ни-
це из ове дале ке егзо тич не земље је био зна ча јан дога ђај у 
годи на ма још увек бли ским рату и вели ка медиј ска пажња 
је била оправ да на, наро чи то има ју ћи у виду вели ке успе хе 
које је већ пости гла у дру гим гра до ви ма онда шње држа ве 
(Рије ка, Љубља на, Загреб, Сара је во, Нови Сад; после Бео-
гра да, тур не ју је наста вља ла у Бел ги ји). Да се Народ но позо-
ри ште за ту при ли ку посеб но при пре ма ло, можда нај бо ље 

31  Б(ранко) Д(рагутиновић), Обнова опере „Мадам Батерфлај“, „Политика“, 
23. јули 1945. 
32 М(ихаило) В(укдраговић), Мичкио Сунахара као Бетерфлај, „Борба“,
19. април 1953.
33  С(тана) Ђ(урић) – К(лајн), Прва мадам Бетерфлај из постојбине Ћо-Ћо-Сан 
на нашој сцени, „Политика“, 18. април 1953.

Злата Сесардић (Ћо-Ћо Сан)



гово ри пода так да је пра вљен нов декор. Зада так је 
доде љен Мио ми ру Дени ћу, који је нацр те деко ра начи-
нио на осно ву ски ца и црте жа доби је них из Јапа на, те 
су се на сце ни поја ви ли ори ги нал ни ликов ни еле мен-
ти ове дале ке кул ту ре, али „уку сно сти ли зо ва ни“, што 
је „осет но поди гло цело ви ти ниво пред ста ве“34. После 
првог насту па који је Суна ха ра дари ва ла Бео гра ђа-
ни ма, кри ти чар „Поли ти ке“, изме ђу оста лог, пише о 
несва ки да шњем инте ре со ва њу публи ке: током целе 
пред ста ве публи ка која није могла да уђе у салу, ста ја ла 
је пред згра дом у Доси те је вој ули ци и испод про зо ра, 
на којем је био инста ли ран звуч ник, ста ја ла и слу ша-
ла пре нос пред ста ве, упр кос про лећ ној киши. Он све-
до чи да је зна чај овог дога ђа ја био не само умет нич ки: 
после првог чина публи ка је бур но поздра вља ла, поред 
про та го нист ки ње, и „два мали ша на, сино ве г. Нака му-
ре, отправ ни ка посло ва Јапан ске амба са де у Бео гра ду, 
који су, обу че ни у сво је јапан ске ношње, мале кимо не, 
изне ли и пре да ли Мичи ко Суна ха ри огром не буке те 
цве ћа“35. Поред аутен тич ног изгле да и врхун ске глу ме 
(„у широ ком распо ну од наив но сти девој чи це до потре-
сних моме на та дра мат ских екста за одба че не жене“36), 
гошћа је у пот пу но сти одго во ри ла и музич ким зах те ви-
ма ове роле, упр кос поме ну том мишље њу музи ко ло га 
да је писа на за гла сов не пре ди спо зи ци је „белих сопра-

на“ и да јапан ски гла со ви не могу да је доча ра ју: „њен лир ски сопран, мек и там ни је обо јен, посе ду је иде ал ну 
ујед на че ност у целом опсе гу... изра зит и богат у сво јим тана ним пре ли ви ма, вокал но-тех нич ки искул ти ви сан 
до вир ту о зно сти“37. Пева ла је на матер њем јези ку. Публи ка је била оду ше вље на, па је ова вео ма мла да умет-
ни ца која је бео град ску штам пу сво јом поја вом под се ћа ла на „нежну пор це лан ску фигу ри ну“38 госто ва ње у 
нашој пре сто ни ци поно ви ла и иду ће годи не (6. и 28. маја 1954), и још јед ном у сле де ћој режиј ској постав ци 
(19. маја 1963).

34 М(ихаило) В(укдраговић), Мичкио Сунахара као Бетерфлај, „Борба“,19. април 1953.
35 С(тана) Ђ(урић) – К(лајн), Прва мадам Бетерфлај из постојбине Ћо-Ћо-Сан на нашој сцени, „Политика“, 18. април 1953.
36  М(ихаило) В(укдраговић), Мичкио Сунахара као Бетерфлај, „Борба“,19. април 1953.
37  Исто.
38  З. М, Прича о Ћо-Ћо-Сан, „Дуга“, 20. мај 1954.



Декор са премијере 1945, аутор Ананије Вербицки



Оста ла су нам све до чан ства још о неким насту пи ма госту ју ћих умет ни ца у уло зи Ћо-Ћо Сан. Мла да аме рич-
ка пева чи ца југо сло вен ског поре кла Бети на Јонић госто ва ла је 26. 10. 1955; иако су недо ста так иску ства и 
кон ди ци је били при мет ни, она је уло гу доне ла „све жи ном мла до сти и топли ном глу мач ког изра за, музич-
ки корект но и у осно ви музи кал но“39. После насту па прва ки ње Опе ре у Хел син ки ју, Лизе Лин ко, кри ти ка је 
исти ца ла под јед на ко висо ке певач ке и глу мач ке спо соб но сти ове фин ске умет ни це, те глас мек и ујед на чен 
„у сво ме драм ском и мело драм ском карак те ру“ – уз незнат ни при го вор на пома ло пре јак гест и мими ку40. У 
годи ни кад је обе ле жа ва ла 25-годи шњи цу умет нич ког рада, прва ки ња Опе ре ХНК из Загре ба Нада Тон чић 
госто ва ла је дру ги пут у наслов ној уло зи (17. сеп тем бра 1958; први пут је у Бео гра ду насту пи ла као Ћо-Ћо Сан 
28. окто бра 1953). Оба пута је „дала потре сну тра ге ди ју са фином музи кал но шћу, сао се ћа јем стил ске аутен-
тич но сти ита ли јан ског бел кан та“41. У скло пу југо сло вен ске тур не је, још јед на ино стра на умет ни ца овда шњег 
поре кла, мла да чла ни ца њујор шког Метро по ли те на Гло ри ја Лина ри Линд, тума чи ла је овај лик. Иако је глу-
мом оду да ра ла од оста лих акте ра, њен „здрав, зву чан, ујед на чен и про до ран“42 глас, одлич ну тех ни ку пева-
ња и добро про сту ди ра ну уло гу, кри ти ка је висо ко оце ни ла.    
Пред ста ва је 24. маја 1957. госто ва ла у Вазду хо плов ном дому у Зему ну и 21. новем бра исте годи не у Дому 
кул ту ре у Бео гра ду, а 27. децем бра 1958. игра на је у част 100-годи шњи це рође ња Ђако ма Пучи ни ја. На пла-
ка ту послед њег изво ђе ња ове постав ке, 24. децем бра 1962, пише да је то била 121. пред ста ва (јуби лар на 
100. је била 9. апри ла 1959).  Сачу ва них пла ка та је нешто мање – 116. 

39 М(ихаило) В(укдраговић), Пучинијева „Мадам Бетерфлај са Бетином Јонић у насловној роли, „Борба“, 29. октобар 1955.
40 М(ихаило) В(укдраговић), „Мадам Бетерфлај” са Лизом Линко у насловној улози, „Борба“, 10. јануар 1957.
41 Б(ранко) М. Д(рагутиновић), Гостовање Наде Тончић у београдској Опери, „Политика“, 19. септембар 1958.
42  Б(ранко) М. Д(рагутиновић), Гостовање Глорије Линари Линд у београдској Опери, „Политика“, 17. октобар 1959.

Драгомир Нинковић (Шарплес) Милица Миладиновић (Сузуки) Лејла Генчер, после представе



Глорија Линд, гошћа из Метрополитен опере (Ћо-Ћо Сан) и Стеван Крстић (Горо)

Вилма Буковец, гошћа из Љубљане (Ћо-Ћо Сан) 
и Стјепан Андрашевић (Пинкертон)

Мичико Сунахара на свом првом гостовању 
у Београду, 1953. (Ћо-Ћо Сан)





РЕЖИЈА АНИ РАДОШЕВИЋ И ОБНОВА БОРЕ ПОПОВИЋА
Иако на пла ка ту Мадам Батер флај од 9. фебру а ра 1963. сто ји да је реч о обно ви, то јест 122. пред ста ви од 
пре ми је ре (то је ујед но било 4. изво ђе ње овог насло ва у сезо ни 1962/63), била је то запра во пре ми је ра – у 
истом Дени ће вом деко ру из 1953, али у новим кости ми ма Мили це Бабић, новој режи ји Ани Радо ше вић и 
новој музич кој постав ци мае стра Оска ра Дано на. И са новом Ћо-Ћо Сан, Рад ми лом Бако че вић. Сузу ки је 
пева ла Бре да Калеф, Кет Пин кер тон је била Мир ја на Чавић-Васи ље вић, Ф. Б. Пин кер то на је тума чио Зво ни-
мир Крне тић, Шар пле са Крста Крстић, у уло зи Гороа је био Живо јин Мило са вље вић, Јама до ри ја је тума чио 
Вели зар Мак си мо вић, Или ја Гли го ри је вић је био Бон за, а Вла де та Дими три је вић – Коме сар. 
Ова пред ста ва је при ву кла вели ку пажњу већ чиње ни цом да је, први пут, за сце ну Народ ног позо ри шта 
спре мље на нека опе ра на ори ги нал ном, у овом слу ча ју ита ли јан ском јези ку, што је иза зва ло доста поле ми-
ке. Јед ни су иде ју напа да ли бра не ћи инте ре се публи ке која жели да раз у ме текст, а дру ги су је подр жа ва ли 
умет нич ким раз ло зи ма, уз обја шње ња да ни један пре вод не може пости ћи једин ство са музич ком пар ти ту-
ром, као што то при род но чини ори ги нал ни либре то. 
Режи ја Ани Радо ше вић је оце ње на као „бри жљи во при пре мље на и про сту ди ра на“, засно ва на пре вас ход-

Сцена из представе: лево Крста Крстић (Шарплес), Звонимир Крнетић (Пинкертон) 
у средини Бреда Калеф (Сузуки) и Радмила Бакочевић (Ћо-Ћо Сан) 



но на „сти ли за ци ји покре та бли ској јапан ском начи ну кре-
та ња и опхо ђе ња, на ожи вља ва њу рад ње живим рит мом и 
мизан сце ном“, који су у себи често има ли коре о граф ске еле-
мен те43. Ово не тре ба да чуди, јер Чехи ња Ани Радо ше вић 
је била добро шко ло ва на бале ри на, после рата коре о граф 
и балет ски педа гог; неко ли ко годи на пре него што се сама 
упу сти ла у поду хват режи ра ња опер ских пред ста ва, била је 
аси стент нашим опер ским реди те љи ма. Дано нов при ступ 
музич кој пар ти ту ри је „целој опе ри дао печат про фи ње не, 
гото во камер не сти ли за ци је, не запо ста вља ју ћи при том ни 
нагла ша ва ње јаких дра мат ских акце на та“, а орке стар је под 
њего вим вођ ством „музи ци рао у рас ко шном распо ну дина-
мич ких гра да ци ја, али наро чи то успе шно у лир ским мести-
ма, у који ма је са мак си му мом дис крет но сти пра тио соли сте 
на сце ни“44. 
Нај ви ше пажње је, раз у ме се, при ву кла нова Ћо-Ћо Сан. 
Рад ми ла Бако че вић је пред ста ви доне ла „посеб ну нови ну 
и драж“ сво јом кре а ци јом ове тешке роле. „Та, без сум ње, 
њена до сада нај бли ста ви је оства ре на уло га сат ка на је од 
мно штва ком по не на та, међу који ма су карак тер њеног гла-
са који див но одго ва ра роли, вео ма музи кал но и про фи ње-
но ваја ње мело диј ских лини ја, гото во камер но, без ика квог 
фор си ра ња, инте ли гент на и при сна сажи вље ност са ликом 
осе ћај не и смер не Ћо-Ћо Сан, интер пре ти ра ним и у гесту, и 
у изра зу, и у ходу, дубо ко импре сив но и суге стив но“45, беле-
жи оду ше вље на Ста на Ђурић Клајн. А реди тељ ка се касни-
је при се ћа ла: „Батер флај смо ствар но детаљ но изра ђи ва-
ли. Има ла сам запи са не покре те јед не јапан ске пева чи це и 
про ве ра ва ла их у јапан ској амба са ди, а ту нау чи ла и нешто о 
њихо вим сва ко днев ним оби ча ји ма. Јапан ке су ниског раста. 
Рад ми ла је нау чи ла њихов начин хода ња, а да би изгле да-
ла нижа, хода ла је с полу са ви је ним коле ни ма. Какав напор, 
каква кон цен тра ци ја! Ника да од ње нисам чула да је зама ра 

43 Стана Ђурић-Клајн, „Мадам Батерфлај“ на италијанском!, „Политика“, 
11. фебруар 1963. 
44 Исто.
45 Исто.

Радмила Бакочевић (Ћо-Ћо Сан)



ова кво хода ње. А Батер флај тра жи како емо ци о нал ни, тако и 
певач ки мак си мум од пева ча“46.
Кри ти ка посве ћу је пажњу и соли сти ма који су се први пут 
поја ви ли у поје ди ним рола ма: Пин кер тон Зво ни ми ра Крне-
ти ћа је оце њен као недо вољ но сазре ла кре а ци ја која ће без 
сум ње вре ме ном поста ти одлич на, а Сузу ки Бре де Калеф и 
Шар плес Крсте Крсти ћа су били „зани мљи ва и тален то ва на 
оства ре ња“. Нај зад, Живо јин Мило са вље вић је свог Гороа 
„обли ко вао врло спрет но и рељеф но“, а похва љен је и као 
једи ни актер који је „ита ли јан ски врло јасно изго ва рао и 
пра вил но акцен то вао“47.
До кра ја сезо не 1971/72, оди гра не су 33 пред ста ве. Од „дома-
ћих“ сопра на је у наслов ној уло зи, осим Сесар дић ке и Хеј ба-
ло ве које су сво ју од рани је позна ту кре а ци ју поно ви ле само 
још у сезо ни 1963/64, све вре ме била Рад ми ла Бако че вић. 
Парт нер јој је угла вом био Зво ни мир Крне тић. Од госту ју ћих 
умет ни ца издва ја мо чуве ну афро а ме ри кан ку Мар ти ну Аро јо, 
која је насту пи ла непу на два месе ца после пре ми је ре,  22. 
маја 1963. Чети ри годи не касни је, 26. јану а ра 1967, на нашој 
сце ни је госто вао бугар ски пар: Мил ка на Нико лова, која је 
наја вљи ва на као добит ник Прве награ де на кон кур су вер ди-
јан ских гла со ва у Бусе ту, и мла ди Иван Хри стов. Она је ролу 
гра ди ла „на моћ ној певач ко-глу мач кој син те зи, која је доди-
ри ва ла врхун це опер ске изво ђач ке могућ но сти“; он је оце-
њен као „тенор при јат не боје и при род не музи кал но сти, са 
грле ним при зву ком у висо ком и са тежњом да широ ко поста-
вља тоно ве сред њег и доњег реги стра“48. Уз Мичи ко Суна ха-
ру, која је, као што је поме ну то, госто ва ла и у овој постав ци, 
још јед на пева чи ца из постој би не овог Пучи ни је вог лика, 
Асу ко Ацу ма, поста ла је миље ни ца бео град ске публи ке. У 
три уза стоп не сезо не она је насту пи ла у чети ри пред ста ве: 
14. мар та, 4. маја и 9. новем бра 1968. (као гост из Токи ја) и 2. 
јуна 1971. (из Рима). Упр кос „мини ја тур ном јапан ском гла су“, 

46 Слободан Јоковић (приређивач), Радмила Бакочевић – Primadonna Asso-
luta, Verzalpress, Београд 1999, стр 106.
47 Стана Ђурић-Клајн, „Мадам Батерфлај“ на италијанском!... 
48 Б(ранко) Драгутиновић, Гостовања у Опери, „Политика“, 22. фебруар 1967.

Валерија Хејбалова (Ћо-Ћо Сан) 



а уз помоћ ита ли јан ске шко ле, она је „изван ред но музи кал-
но и интен зив но у изра зу дала широ ку кан ти ле ну Пучи ни је-
ве опер ске мело ди ке и јед но став ним глу мач ким сред стви ма 
и дубо ким дожи вља јем“ оства ри ла „кре а ци ју која се пам-
ти“49. Прва ки ња сара јев ске Опе ре, Љиља на Монар Тала јић, 
тако ђе је госто ва ла у више навра та – у сезо на ма 1963/64, 
1967/68. и 1970/71.  
После две годи не одсу ства са сце не, Мадам Батер флај је 
обно вље на 29. маја 1974. У посто је ћем деко ру и кости ми ма, 
„у нао ко неиз ме ње ној режи ји“, Бори слав Попо вић (инспи ци-
јент који тих годи на све чешће аси сти ра реди те љи ма а запо-
чи ње и само стал но да режи ра) даје „више нових дета ља“ и 
„јед ну нову димен зи ју и пси хо ло шку раз у ђе ност, убе дљи ву, 
људ ску, реа ли стич ну садр жај ност; дакле мно го што шта што 
тра ди ци о нал не опер ске пред ста ве данас често нема ју“50. 
Дири го вао је мае стро Душан Мила ди но вић, уло гу Пин кер-
то на је тума чио Зво ни мир Крне тић, а сви оста ли пева чи су 
били нови у поде ли: Рад ми ла Сми ља нић је у наслов ној уло-
зи задо во љи ла „у пуној мери – певач ки“, али нешто мање 
глу мач ки; Татја на Сла стјен ко је била „изра жај на“ Сузу ки; 
мла ди пева чи Зоран Алек сан дрић као Шар плес, Олга Вуки-
ће вић (Кет Пин кер тон), Тома Јова но вић (Горо), Вла ди мир 
Јова но вић (Јама до ри), Мио мир Нико лић (Бон за) и Горан 
Гли го рић (Коме сар), „пока за ли су да Бео град ска опе ра рас-
по ла же мла дим, још недо вољ но откри ве ним сна га ма с који-
ма може да се упу сти и у (...) сло же ни је поду хва те“. Мил ка 
Сто ја но вић је у уло зи несрећ не Јапан ке насту па ла у сезо-
ни 1975/76; први пут 21. фебру а ра. Иако се тем пе ра мен том 
није укла па ла у уоби ча је ну сли ку овог лика, она је пева ла 
„са бла гим и лепим пре ли ви ма у фра зи ра њу, са шар мом и 
љуп ко шћу у изра зу“51. Уло гу Пин кер то на је, са малим изу зет-

49  Б(ранко) М. Д(рагутиновић), Ацуко Асума на сцени београдске Опере, 
„Политика“, 23. март 1968.
50  В(ладимир) Стефановић, Подмлађена „Мадам Батерфлај“, „Политика“, 
13. јун 1974.
51  Стана Ђурић-Клајн, Милка Стојановћ као Ћо-Ћо-Сан, „Политика“, 1. март 
1976.

Радмила Смиљанић (Ћо-Ћо Сан)



Радмила Бакочевић (Ћо-Ћо Сан) и Бреда Калеф (Сузуки)



ком52, од пре ми је ре тума чио само један 
„дома ћи“ тенор – Зво ни мир Крне тић, све 
до 14. јану а ра 1978. када је у овој уло зи 
деби то вао Пре драг Про тић. 
Кри ти ка је била оду ше вље на госто ва-
њем мла де Румун ке Евге ни је Мол до-
ве а ну, 7. и 12. новем бра 1975, која је у 
Бео град дошла непо сред но по осва ја њу 
Прве награ де у Токи ју, за уло гу Ћо-Ћо 
Сан. Њен наступ је досе гао „до саме гор-
ње гра ни це вокал но-тех нич ких могућ но-
сти (...) пре ко које се оди ста тешко може 
даље“. Висо ком умет нич ком нивоу ових 
пред ста ва допри нео је и њен парт нер 
свет ског гла са, Лудо вик Шпис, стал ни 
гост Метро по ли те на и беч ке Држав не 
опе ре, иако „није више у зени ту сво јих 
нека да шњих бли ста вих могућ но сти“, а 
наро чи то мае стро Кор нел Тра и ле ску из 
Буку ре шта који је дири го вао овим изво-
ђе њи ма53. Бугар ка Жени Жико ва која је 
у то вре ме била члан љубљан ске Опе ре, 
пле ни ла је пажњу „вео ма лепим, не мно-
го вели ким али ван ред но изра жај ним и 
љуп ким гла сом“, те изван ред ном тех ни-
ком и глу мом54. Госто ва ла је три пута: 14. 
маја 1976. и 20. новем бра исте годи не, те 
14. јану а ра 1978, први пут са Вик то ром 
Бушље том из Рије ке као корект ним и 
рутин ски оства ре ним Пин кер то ном (али 
уз изван ред ног Крсту Крсти ћа у уло зи 
Шар пле са)55. Прва ки ња москов ског Бољ-

52  Осим Андашевића који се у својој старој улози појавио и током сезоне 1963/64. и Крсте Крстића који је, судећи по плакату, једном отпевао 
ову тенорску партију (26. марта 1975).
53  Михаило Вукдраговић, Вредно познанство – „Мадам Батерфлај“ са гостима, „Политика експрес“, 14. новембар 1975.
54  Слободан Турлаков, Три госта у „Мадам Бетерфлај“, „Борба“, 18. мај 1976.
55 Исто.



шој теа тра, Мари ја Бие шу, оду ше ви ла је кри ти ку „разно ли ко шћу и ори ги нал но шћу“ кре а ци је, коју је гра ди ла 
„изли ва ју ћи из свог грла нај то пли је и нај ми ло звуч ни је меко те“, али и „ври сак, вапај, јецај“ у тре ну ци ма тра-
гич них спо зна ја56. Госто ва ње јапан ских умет ни ца у наслов ној уло зи увек је буди ло вели ку пажњу: Јоко Сато 
је била зани мљи ва и као једи на уче ни ца вели ке Мари је Калас, али и као – вио ли нист ки ња, уче ни ца слав ног 
Лео ни да Кога на, која је прет ход не годи не у Колар че вој заду жби ни има ла соли стич ки кон церт. Ћо-Ћо Сан је 
у Бео гра ду пева ла 28. јану а ра 1976. Две годи не касни је, публи ка се сусре ла са још јед ном Јапан ком: Еми то 
Кубо та је, као гост из Мила на, насту пи ла 22. фебру а ра 1978. Уло гу која јој је доне ла награ ду на Међу на род ном 
так ми че њу у Токи ју поно ви ла је на сце ни Народ ног позо ри шта у Бео гра ду и сле де ће сезо не, 26. маја 1979. 
(„при лич но нер во зно и фор си ра ним виси на ма“57), са румун ским тено ром Еми лом Гер ма ном као парт не ром. 
Било је то послед ње изво ђе ње Мадам Батер флај овој постав ци, 27. од обно ве из 1974, 60. од пре ми је ре из 
1963, а 180. после Дру гог свет ског рата. 

56 Слободан Турлаков, У сфери маштовитог и сненог, „Борба“, 31. март 1977.
57  Сл(ободан) Т(урлаков), Неизбежна поређења, „Борба“, 13. јун 1979.

Милка Стојановић (Ћо-Ћо Сан) Предраг Протић (Пинкертон)



Татјана Сластјенко (Сузуки) Велизар Максимовић (Шарплес)

Декор Миомира Денића

Станоје Јанковић (Шарплес)



Друго гостовање Мичико Сунахаре, 1963. (седи на поду)

Мартина Аројо (Ћо-Ћо Сан) Радмила Бакочевић (Ћо-Ћо Сан), Звонимир Крнетић (Пинкертон), 
Крста Крстић (Шарплес), Бреда Калеф (Сузуки)





ТРИ И ПО ДЕЦЕНИЈЕ ПОСТАВКЕ ДЕЈАНА МИЛАДИНОВИЋА 
Мадам Батер флај у режи ји Деја на Мила ди но ви ћа, која је у тре нут ку обја вљи ва ња ове публи ка ци је и даље на 
репер то а ру – пуних 35 годи на – има ла је пре ми је ру 14. децем бра 1984. Под дири гент ском пали цом Нико ла ја 
Жли ча ра, либре то је поно во певан на срп ском, овог пута у пре во ду и препеву Хусни је Кур то ви ћа и Кон стан-
ти на Вина ве ра, а аутор ски тим су чини ли и сце но граф Миле та Леско вац и кости мо граф Све тла на Чко ње-
вић. Уло гу Ћо-Ћо Сан је тума чи ла Рад ми ла Сми ља нић, уло гу Сузу ки Бре да Калеф, гост из Загре ба Кру но-
слав Цигој био је Ф. Б. Пин кер тон, Шар плес је био Горан Гли го рић, Горо – Јово Рељин; у мањим уло га ма су 
били Све тла на Бој че вић (Кет Пин кер тон), Вла ди мир Јова но вић (Јама до ри), Душан Јан ко вић (Ујак Бон за), 
Тома Јова но вић (Кра љев ски коме сар). Пред ста ва је при пре ма на у две поде ле, па су на репри зи, 19. децем-
бра, насту пи ли: гошћа из Новог Сада Вера Вит кај Ковач (Ћо-Ћо Сан), Дубрав ка Зубо вић (Сузу ки), Мили-
вој Петро вић (Пин кер тон), Љуби ца Жив ко вић (Кет Пин кер тон), Вели зар Мак си мо вић (Јама до ри), Томи слав 
Рено (Коме сар). Оста так поде ле је био непро ме њен.
Као што то често бива, кри ти ка је после пре ми је ре дала раз ли чи те, чак опреч не оце не: док јед ни кон ста-
ту ју да је реди тељ опе ру вид но модер ни зо вао58, дру ги су раз о ча ра ни што то није учи нио: „ово га пута његов 
је посту пак био у окви ру опер ске кон вен ци је, усред сре ђен на што чисти ја реше ња, на исти ца ње суштин-

58  Ратко Чангаловић, „Madame Butterfly“, „Вечерњи лист“, Загреб, 19. децембар 1984.

Напред лево Горан Глигорић (Шарплес) и Крунислав Цигој (Пинкертон), десно Радмила Смиљанић (Ћо-Ћо Сан) 



ских вред но сти дела, садр жа них пре све га у самој музи ци, 
у њеним лир ским, поет ско-емо тив ним сфе ра ма. Реду ко ван 
на нај бит ни је еле мен те рад ње и одно са, био је то посту пак 
који је камер ним сред стви ма исти цао уну тра шња зби ва ња у 
лико ви ма, дра му и тра ге ди ју љубав них осе ћа ња мале геј ше 
и пра зну лако ми сле ност и коло ни јал ну без оч ност аме рич-
ког поруч ни ка“59. Док Душан Плав ша поздра вља сим бо ли ку 
доча ра ну покрет ним пара ва ни ма (уз жаље ње што је изо ста-
ла нео п ход на пер фек ци ја у мани пу ли са њу овим дело ви ма 
сце но гра фи је), захва љу ју ћи који ма је реди тељ „оства рио 
узбу дљи ву, над ре а ли стич ку димен зи ју пред ста ве и потен ци-
рао у њој све лир ске и драм ске акцен те“60, Тур ла ков него-
ду је што је Мила ди но вић „сав свој реди тељ ски потен ци јал 
и сву сво ју реди тељ ску има ги на ци ју, усред сре дио на шест 
ста ти ста који су носа ли, током пред ста ве, нека кве пара ва-
не“, сасвим пре не брег нув ши рад са ансам блом61. Оста ло је 
забе ле же но и: „визу ел ној лепо ти сце не (Миле та Леско вац), 
оства ре не реду ко ва ним еле мен ти ма јапан ске куће и цве ћа 
које је ефект ном игром све тла сме њи ва ло дан и ноћ (зве зде), 
допри не ла је и нежна пале та ода бра них нијан си јапан ског 
кимо на у жен ским кости ми ма (Све тла на Чко ње вић)“62. 
Умет нич ким допри но сом мае стра Жли ча ра, кри ти ча ри после 
пре ми је ре углав ном нису били задо вољ ни. Кри ти чар из 
Загре ба, уз обја шње ње да је Пучи ни је ва музи ка у овој опе-
ри „испу ње на изван ред но инстру мен ти ра ним орке страл ним 
дио ни ца ма, поје ди ни гла збе ни ефек ти дубо ко су суге стив-
ни, а добри мали моти ви сме њу ју се с богат ством и шири-
ном мело дич ких зами сли“, кон ста ту је да је Жли чар само „у 
неким бро је ви ма успе вао до кра ја оцр та ти дога ђа ње на сце-
ни и држа ти све кон це извед бе у сво јим рука ма“63. Орке стар 
је често био гла сни ји од пева ча, уз пре ја ке осци ла ци је у тем-

59 Милена Пешић, Поново „Мадам Батерфлај“, „Политика“, 20. јануар 1985.
60 Душан Плавша, Цигојев Пинкертон, „Политика“, 21. фебруар 1985.
61 Слободан Турлаков, Панои уместо ликова, „Око“, Загреб, 3. јануар 1985.
62 Милена Пешић, Поново „Мадам Батерфлај“, „Политика“, 20. јануар 1985.
63  Ратко Чангаловић, „Madame Butterfly“, „Вечерњи лист“, Загреб, 
19. децембар 1984

Гордана Јевтовић (Ћо-Ћо Сан)



пу64. Два месе ца касни је, Жли чар је „целу пред ста ву чвр сто 
држао у сво јим рука ма“65. 
Кри ти чар „Поли ти ке“ кон ста ту је да је задат ку који је реди тељ 
ста вио пред про та го ни сте „нај бо ље одго во ри ла, у глу мач ком 
и певач ком сми слу, извр сна Рад ми ла Сми ља нић. Сво јим 
лепо обо је ним, лир ским сопра ном, она је музи кал но ваја ла 
ову вели ку и певач ки сло же ну ролу, осе ћа ју ћи богат ство и 
могућ ност изра за у Пучи ни је вој музи ци. Одо лев ши ‘ста ров-
ском’ иза зо ву наслов не роле, она је изва ја ла лик који се од 
дети ње раз дра га но сти раз вио до тра гич ке антич ке херо и-
не која на жртве ник сво је љуба ви ста вља и дете“66. Она је 
у овој уло зи оства ри ла „још јед ну врхун ску кре а ци ју у свом 
бога том опу су опер них лико ва и поу зда но је међу ријет ким 
сопра ни ма на нашим сце на ма које сада могу савла да ти тако 
сло же ну и тешку ролу“67. Тур ла ков се ни са тим не сла же, уз 
нај ве ћу замер ку да она „по при ро ди не посе ду је ону мимо зну, 
мазну нежност“, па њена Ћо-Ћо Сан није довољ но наив на и 
неви на68. На првој репри зи је насту пи ла гошћа Вера Вит кај 
Ковач, „дају ћи уло зи и гла сом, драм ски зао штре ним виси-
на ма, и сцен ским пона ша њем већу зре лост“ овом лику него 
што он то зах те ва, али оства рив ши „цело ви ту кре а ци ју“69 у 
певачком смислу.
Пре о вла ђи ва ло је мишље ње да је Кру но слав Цигој на пре-
ми је ри био рав но прав ни парт нер; његов Пин кер тон „открио 
је бео град ској публи ци мало позна тог, сјај ног и певач ки рас-
ко шног драм ског тено ра чији је глас са лако ћом обу хва тао 
про стор и пуно ћом и музи кал но шћу“70. Једи но је Тур ла ков 
био раз о ча ран њего вим изво ђе њем, уз општи ути сак да је 
веро ват но реч о тре нут ној инди спо ни ран сти71. Нешто касни-

64  Слободан Турлаков, Панои уместо ликова, „Око“, Загреб, 3. јануар 1985.
65  Душан Плав ша, Циго јев Пин кер тон, „Поли ти ка“, 21. фебру ар 1985.
66 Милена Пешић, Поново „Мадам Батерфлај“, „Политика“, 20. јануар 1985.
67 Рат ко Чан га ло вић, „Mada me But terfly“, „Вечер њи лист“, Загреб, 19. децем бар 1984.
68 Слободан Турлаков, Панои уместо ликова, „Око“, Загреб, 3. јануар 1985.
69 Милена Пешић, Поново „Мадам Батерфлај“, „Политика“, 20. јануар 1985.
70 Исто
71 Слободан Турлаков, Панои уместо ликова, „Око“, Загреб, 3. јануар 1985.

Вишња Павловић Дракулић (Ћо-Ћо Сан)



је, са Рад ми лом Бако че вић „сигур но јед ном од нај бо љих 
Ћо-Ћо-Сан на све ту“, овај извр сни бел кан ти ста је „наро чи-
то био изра жа јан у кли мак си ма сво је роле, у љубав ном дуе ту 
из I чина и у сце на ма гри же саве сти у III чину“72. Пин кер тон 
Мили во ја Петро ви ћа је, захва љу ју ћи „гла сов ном хаби ту су“, 
остао доне кле неу бе дљив, лишен „охо ло сти и сна жне само-
у ве ре но сти“73.
Бре да Калеф је у уло зи Сузу ки „тако ђе одго во ри ла сцен ским 
зах те ви ма у пот пу но сти и била као тре ћи про та го нист запа-
же на“74 (Тур ла ков јој упра во ту запа же ност заме ра тума че ћи 
је као пре ек спо ни ра ност), док је исти лик у изво ђе њу Дубрав-
ке Зубо вић био „глу мач ки и певач ки до дета ља оформ љен“75. 
Гли го рић је био „шар мант ни и досто јан стве ни“ Шар плес, „са 
гла сом при јат ног тем бра, који се одлич но укла пао у ансам-
бле“76.
Гор да на Јев то вић је првим насту пом у уло зи Ћо-Ћо Сан про-
сла ви ла 20 годи на свог умет нич ког рада, 17. мар та 1990. 
Дока за ни лир ски коло ра тур ни сопран у овој уло зи сасвим 
дру га чи јег фаха откри ва овом при ли ком „још неис ка за не 
драм ске ‘резер ве’... искре не топли не и пре фи ње не музи кал-
но сти, али и тех нич ке спрем но сти“ да „бес пре кор но изва ја“ 
овај ком плек сни и зах тев ни лик77. И у касни јим годи на ма, 
Јев то вић ка је овај лик тума чи ла „надах ну то, чисто и са неве-
ро ват ном лако ћом“78. На пре ми је ри јој је досто јан парт нер 
био стал ни гост из Бугар ске Румен Дој ков, који је Пин кер то на 
донео „гла сом фино ујед на че них реги ста ра и меких обри са, 
тех нич ки пре ци зан“. На овој пред ста ви Сузу ки је била Олга 
Саво вић која посе ду је „глас осо би тих вред но сти, посеб но у 

72 Душан Плавша, Цигојев Пинкертон, „Политика“, 21. фебруар 1985.
73  Милена Пешић, Поново „Мадам Батерфлај“, „Политика“, 20. јануар 1985.
74  Ратко Чангаловић, „Madame Butterfly“, „Вечерњи лист“, Загреб, 
19. децембар 1984.
75  Душан Плавша, Цигојев Пинкертон, „Политика“, 21. фебруар 1985.
76  Исто
77  Милена Пешић, Камерна решења оперског спектакла, „Политика“, 
23. март 1990.
78  Гордана Крајачић, Суптилна Гордана Јевтовић, „Наша борба“, 23. фебруар 1995.

Јасмина Трумбеташ Петровић (Ћо-Ћо Сан)



там ним боја ма ниског реги стра“, а Зоран Алек сан дрић је донео Шар пле са „у гла сов ној и глу мач кој цело ви-
то сти“79. 
У наслов ној уло зи су у послед ње две деце ни је бли ста ле и Вишња Павло вић Дра ку лић, Вје ра Микић Мира-
но вић, Јасми на Трум бе таш Петро вић и Суза на Шува ко вић Савић.
Од госту ју ћих умет ни ца кри ти ка је издво ји ла прва ки њу Опе ре у Софи ји, Жени Жико ву, чија Ћо-Ћо Сан је била 
„про сту ди ра на рола у свим ком по нен та ма: певач кој, глу мач кој и коре о граф ској“80 и при ма до ну ријеч ке Опе ре 
Мире лу Тоић која је доми ни ра ла гла сов ним спо соб но сти ма и тех ни ком, али не и покре том81. Брач ни и умет-
нич ки пар Мили ца Зече вић Буљу ба шић и Сеад Буљу ба шић (она као при ма до на Дизел дор фске опе ре, он као 
првак Сара јев ске), госто ва ли су на вели ку радост и публи ке и кри ти ке која је њихов наступ оце ни ла као изу-
зе тан умет нич ки дожи вљај, а њена кре а ци ја је дости гла ниво који се може „виде ти и чути само на нај ве ћим 
свет ским опер ским позор ни ца ма“82. Аме ри кан ка Ана Тил је била Ћо-Ћо Сан „дис крет них покре та, одме ре не 

79  Милена Пешић, Камерна решења оперског спектакла, „Политика“, 23. март 1990.
80  Душан Плавша, Жењи Жикова у опери „Мадам Батерфлај“, „Политика“, 14. април 1985.
81  Д(ушан) Плавша, Мирела Тоић у опери „Мадам Батерфлај“, „Политика“, 5. мај 1985.
82  Д(ушан) Плавша, Успех дуета Буљубашић, „Политика“, 2. јун 1985.

Сузана Шуваковић Савић (Ћо-Ћо Сан)



глу ме и са сми слом за коло-
рит овог дела“83. Посе бан 
дога ђај и у овој постав ци 
озна ча ва госто ва ње Јапан-
ке – Мике Мори, која је 
насту пи ла у, како је наја-
вље но, „пре ми јер ној обно-
ви“ пред ста ве, 20. децем бра 
1997. (и поно во седам дана 
касни је), као гост из Ита ли-
је, са сво јим супру гом Ђова-
ни јем Бати стом Пал ми је ри-
јем у уло зи Пин кер то на и 
дири ген том Ђор ђом Кро чи-
јем. „Била је изван ред на од 
прве поја ве... оства ри ла је 
широ ке не само дина мич ке 
него и емо ци о нал не гра-
да ци о не луко ве, гла сов но 
сигур на у свим реги стри-
ма“84. Дуња Симић је као 
Пучи ни је ва мла да Јапан ка 

насту пи ла на сво јој нека да шњој матич ној сце ни, 8. јуна 2002. Све га неко ли ко месе ци пре тога је први пут 
отпе ва ла ову уло гу у франк фурт ској Опе ри, али у сасвим дру га чи јој постав ци, у којој је Ћо-Ћо Сан – савре-
ме на Аме ри кан ка.
Кри ти ка је забе ле жи ла и да је публи ка на пре ми је ри пред ста ву лепо при ми ла85. И, како то често бива са 
пред ста ва ма сва три умет нич ка ансам бла Народ ног позо ри шта, касни је убе дљи во деман то ва ла кри ти ку – 
пред ста ва интен зив но живи већ више од три и по деце ни је и за то време је одиграна 106 пута, пред више од 
37.000 гле да ла ца на матич ној сце ни, али и на госто ва њи ма у Кра гу јев цу, Пожа рев цу, Нишу, Шап цу, Сме де ре-
ву, Ужи цу, Чач ку, Трсте ни ку, Заје ча ру, те на Кипру, где је игра на два пута, 14. и 15. децем бра 2001.

83  А. Васић, Солидно извођење, Политика“, 14. април 1986.
84  Гордана Крајачић, Сублимат емоција, „Данас“, 22. децембар 1997.
85  Ратко Чангаловић, „Madame Butterfly“, „Вечерњи лист“, Загреб, 19. децембар 1984.



MADAMA BUTTERFLY
A CENTURY IN BELGRADE
On Occasion of the 100th Anniversary of the Opera of the National Theatre in Belgrade

The National Theatre in Belgrade was founded in 1868 as a drama theatre; nonetheless, the Theatre developed 
close connection with the art of music since its inception. Instrumental and vocal pieces had been integral 
parts of numerous performances, in addition the pieces of music were performed before the performances, or 
during intermissions between acts or between two or three short performances that comprised the full-evening 
programme. There were performances of overtures and parts of popular opera and operetta scores as well. In 
the course of the following decades, the so-called ‘music branch’ of the National Theatre was developed, and 
many operas were produced during the period prior to the First World War, the crown performance being the 
premiere of Verdi’s The Troubadour on 24th April 1913.
At the end of 1919, the arrival of Russian artists after the October Revolution, enabled formation of the permanent 
opera company and setting up of the operatic repertoire with the premiere of Madama Butterfly by Giacomo 
Puccini, on 11th February 1920. The first premiere of the newly formed opera company took place in the ‘interim 
performance hall in Manež’, because the reconstruction of the theatre building was ongoing at the time. Maestro 
Stanislav Binički conducted the opening performance, the production was directed by Rudolf Fejfar, while our 
renowned painter, Jovan Bijelić, designed the set. The production remained on the repertoire until the Second 
World War, it was performed 130 times.
Starting from 1944, Madama Butterfly has been almost constantly on the repertoire until present day. The first 
post-war premiere took place on 19th July 1945 (it had over 120 performances), the next production followed 
without a pause on 9th February 1963 (with the revival in 1974, it had 60 performances), while the staging that 
premiered on 14th December 1984, has been on the repertoire ever since, with the stage life of over three and a 
half decades. In the jubilee 100th year of the Opera of the National Theatre in Belgrade, Madama Butterfly also 
celebrates its golden jubilee with the 106th performance of its long-lasting production.
The opera’s title role has been interpreted by numerous renowned national and international soprano singers, 
famous Czech singer Ema Destinnova, Rosetta Pampanini of La scala Milan, renowned Polish singer Bandarovska 
Turska in the period between the two world wars, followed by African-American soprano Martina Arroyo, 
Bulgarian singers Milkana Nikolova and Zheni Zhikova, Romanian soprano Eugenia Moldoveanu, principal of the 
Bolshoi Theatre Moscow Maria Bieshu, etc.
Sopranos from the main character’s homeland also performed in Belgrade, Teiko Kiwa, Michiko Sunahara, 
Atsuko Azuma, Yoko Sato, Emito Kubota, Mika Mori.
A whole century of continual performances proves that one of the most popular operas worldwide, Madam 
Butterfly by Puccini, is one of the favourite operas of Belgrade opera afficionados as well.



Миливој Петровић (Пинкертон) и Дубранка Зубовић (Сузуки)

Миливој Петровић (Пинкертон) и Вера Виткаи Ковач, 
гошћа из Новог Сада (Ћо-Ћо Сан)

Бреда Калеф (Сузуки) 
и Радмила Смиљанић (Ћо-Ћо Сан)

Зоран Александрић (Шарплес) и 
Румен Дојков, гост из Бугарске (Пинкертон)



Бреда Калеф (Сузуки) 
и Радмила Смиљанић (Ћо-Ћо Сан)

Декор Милете Лесковца

Радмила Смиљанић (Ћо-Ћо Сан), Владимир Јовановић 
(Јамадори), Горан Глигорић (Шарплес)

Гордана Јевтовић (Ћо-Ћо Сан)

Зоран Александрић (Шарплес) и 
Румен Дојков, гост из Бугарске (Пинкертон)



Никола Китановски (Пинкертон) и 
Вишња Павловић Дракулић (Ћо-Ћо Сан)



Никола Китановски (Пинкертон) и 
Вишња Павловић Дракулић (Ћо-Ћо Сан)

Миодраг Д. Јовановић (Шарплес), Олга Савовић (Сузуки), Јанко Синадиновић (Пинкертон)

Владимир Андрић (Шарплес) и Дејан Максимовић (Пинкертон)



Дејан Максимовић (Пинкертон) и Сузана Шуваковић Савић (Ћо-Ћо Сан)



Сузана Шуваковић Савић (Ћо-Ћо Сан) и женски хор

Јасмина Трумбеташ Петровић (Ћо-Ћо Сан) и женски хор



Јасмина Трумбеташ Петровић (Ћо-Ћо Сан) и Јанко Синадиновић (Пинкертон)



Наташа Јовић Тривић (Сузуки) Олга Савовић (Сузуки)

Изложба поводом 90 година од премијере у Народном позоришту



Ћо-Ћо Сан (слева на десно)
Злата Сесардић, Љиљана Молнар Талајић 
(гошћа из Сарајева), Ацуко Асума (гошћа из 
Јапана), Милка Стојановић, Мичико Сунахара 
(гошћа из Јапана), Сузана Шуваковић Савић, 
Анита Мезетова 





Ћо-Ћо Сан, названа Батерфлај
Син Ћо-Ћо Сан

Сузуки, њена служавка
Кејт Пинкертон

Ф.Б.Пинкертон, поручник САД морнарице
Шарплес, конзул САД у Нагасакију

Горо
Кнез Јамадори

Ујак Бонза
Краљевски комесар
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МАДАМ
БАТЕРФЛАЈ

Учествују Оркестар и Хор Народног позоришта у Београду. 
 Шеф хора ЂОРЂЕ СТАНКОВИЋ | Бинску музику води СТЕФАН ЗЕКИЋ | Концертмајстор ЕДИТ МАКЕДОНСКА

Помоћник редитеља ИВАНА ДРАГУТИНОВИЋ МАРИЧИЋ | Музички сарадници СРЂАН ЈАРАКОВИЋ, ГЛЕБ ГОРБУНОВ
Инспицијент МИРЈАНА ГОЛОЧЕВАЦ | Суфлер СИЛВИЈА ПЕЦ 

Продуценти у Опери МАША МИЛАНОВИЋ МИНИЋ, НАТАЛИЈА ИГЊИЋ ЖИВАНОВИЋ
Превод за титл КОНСТАНТИН ЦАРИНА | Сликарске радове извели МИОДРАГ МУСТЕРОВИЋ, МИРОСЛАВ НИКОЛИЋ

Вајарске радове извео СТАНИМИР ПАВЛОВИЋ | Мајстор позорнице ЗОРАН МИРИЋ | Мајстор светла ПЕТАР АЛАГИЋ
Мајстор тона ДЕЈАН ДРАЖИЋ | Мајстор маске ДРАГОЉУБ ЈЕРЕМИЋ

Статисти под воћством ЗОРАНА ТРИФУНОВИЋА
ЦЕЛОКУПНА СЦЕНСКА ОПРЕМА ИЗРАЂЕНА У РАДИОНИЦАМА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ

ТРАГЕДИЈА ЈЕДНЕ ЈАПАНКЕ
Либрето по Џ. Лонгу и Д. Беласкоу, написали 
Л. Илика и Ђ. Ђакоза

ЂАКОМО ПУЧИНИ

Општински службеник, мајка Батерфлај, тетка, рођаци, пријатељице и пријатељи, слуге. 
Дешава се почетком XX века

106. ПРЕДСТАВА

100 ГОДИНА ОД ПРВОГ ИЗВОЂЕЊА



1920–41.

ДИРИ ГЕН ТИ
Ста ни слав Бинич ки, Иван Бре зов шек, Ловро Мата чић, 
Кре ши мир Бара но вић, Алфред Пор дес, Пре драг Мило ше-
вић 
гост – Албер то Ере де (Мила но), Јозеф Крипс (Јевре јин из 
Беча, побе гао у Бео град пред наци сти ма) 

ЋО-ЋО САН
Јеле на Лов шин ска, Ада Поља ко ва, Лиза Попо ва, Зла-
та Ђин ђе нац, Кор не ли ја Нин ко вић Гро за но, Нада Ста јић, 
Кати ца Јова но вић, Ани та Мезе то ва
гошће: Пау ла Тра ут нер (Оси јек), Вика Чале та (Загреб/
Сара је во/Оси јек/Љубља на), Ема Дести но ва (Чехо сло-
вач ка), Теи ко Кива (Јапан), Мари ја Кузње цо ва (Париз), 
Ели за бет Нел ви (Енгле ска), Пиа Иђи ро ша ну (Буку решт), 
Љуби ца Облак Стро ци (Бер лин), Лип ков ска (Вар ша ва), 
Јели са ве та Јово вић Кова чев ска (Софи ја), Росе та Пам па-
ни ни (Мила но), Бан дров ска Тур ска (Пољ ска), Нела Шол те 
– Јуре њев 

СУЗУ КИ
Тео до ра Арсе но вић, Евге ни ја Пин те ро вић, Мили ца Маној-
ло вић (пото ња Жив ко вић)
гошћа: Рита Мон ти ко ни (Мила но) 

ПИН КЕР ТОН
Воји слав Турин ски, Јосип Рија вец, Исак Арми ди, Живо јин 
Томић, Нар цис Гука сов, Вла ди мир Попо вић, Алек сан дар 
Марин ко вић 
гости: Душан Митро вић (Оси јек), др Миха и ло Наста, Мар-
ко вић, Рич, Евге ни је Витинг, Нога чев ски, Ста ни слав Дра-
бик (Вар ша ва), Оскар Видал, Вичар, Ђузе пе Луго (Мила но)

ШАР ПЛЕС
Рудолф Ертл, Миха и ло Кара каш, Геор гиј Јуре њев, Бора 
Сте фа но вић, Алек сан дар Бала бан, Милан Пихлер, Ста но-
је Јан ко вић, Божи дар Митро вић, Алек сан дар Кола цио
гости: Бара нов, Ђузе пе Мана ки ни (Мила но)

1945–63.

ДИРИ ГЕН ТИ
Даво рин Жупа нић, Пре драг Мило ше вић, Кре ши мир Бара-
но вић, Оскар Данон, Душан Мила ди но вић, Бог дан Бабић 

ЋО-ЋО САН
Нада Ста јић, Ани ца Сто ја но вић, Ани та Мезе то ва, Вале ри-
ја Хеј ба ло ва, Зла та Сесар дић, Софи ја Јан ко вић 
гошће: Дра ги ца Мар ти нис (Загреб), Рај на Михај ло ва 
(Софи ја), Зла та Ђун ђе нац (Љубља на), Мичи ко Суна ха ре 
(Јапан), Зои Вла хо пу ло (Ати на), Рај мон да Сер ве ри јус (Бри-
сел), Нада Тон чић (Загреб), Леј ла Ген чер (Анка ра), Бети на 
Јонић (Њујорк), Ван да Цистлер (Загреб), Лиза Лин ко (Хел-
син ки), Вил ма Буко вец (Љубља на), Гло риа Лина ри-Линд 
(Њујорк)

СУЗУ КИ
Евге ни ја Пин те ро вић, Мела ни ја Буга ри но вић, Мили ца 
Мила ди но вић, Љуби ца Врсај ков, Бре да Калеф
гошћа: Мили ца Жив ко вић (пре ђа шња Маној ло вић)

ПИН КЕР ТОН
Алек сан дар Марин ко вић, Лазар Јова но вић, Стје пан 
Андра ше вић, Рудолф Францл (јед ном у сезо ни 1952/53, 
када је био у анга жма ну)
гости: Дра го Чуден (Љубља на), Јеро ним Нони Жунец 
(Загреб), Рати мир Деор ко (Загреб), Мике ле Моле зе (Мила-
но)

ШАР ПЛЕС
Божи дар Митро вић, Ста но је Јан ко вић, Јован Гли го ри је-
вић, Дра го мир Нин ко вић, Крста Крстић 

ПРОТАГОНИСТИ



1963–79.

ДИРИ ГЕН ТИ
Оскар Данон, Ангел Шурев, Душан Мила ди но вић, Бог дан 
Бабић, Бори слав Пашћан 
гости: Иван Штај цер (Сара је во), Вла ди слав Сло вин ски 
(Вар ша ва), Кор нел Тра и ле ску (Буку решт) 

ЋО-ЋО САН
Рад ми ла Бако че вић, Зла та Сесар дић, Вале ри ја Хеј ба ло-
ва, Рад ми ла Сми ља нић, Мил ка Сто ја но вић 
гошће: Мичи ко Суна ха ра, Мар ти на Аро јо (САД), Љиља на 
Мол нар Тала јић (Сара је во), Тео до ра Лука чиу (Буку решт), 
Мил ка на Нико ло ва (Софи ја), Ацу ко Асу ма (1968. као гост 
из Токи ја, а 1971. из Рима), Вил ма Буко вец (Загреб), 
Хара Зави но (Мин хен/Келн/Цирих), Евге ни ја Мол до ве а-
ну (Буку решт), Јако Сато (Токио), Жени Жико ва (Софи ја), 
Мива ко Мат су мо то (Јапан), Мари ја Бие шу (СССР), Еми ко 
Кубо та (Мила но), Рита Лан ти је ри (Мила но) 

СУЗУ КИ
Бре да Калеф, Мили ца Мила ди но вић, Љуби ца Врсај ков, 
Татја на Сла стјен ко 
гошћа: Бла га Видец (Сара је во)

ПИН КЕР ТОН
Зво ни мир Крне тић, Сте пан Андра ше вић, Пре драг Про тић 
гости: Иван Хри стов (Сара је во), Дино де Коста (Атина), 
Антон Моси на (Сарајево), Нони Жунец (Загреб), Алфре-
до Садел (Кара кас), Таде уш Копац ки (Лођ), Ђор ђо Казе-
ла то Лам бер ти (Њујорк), Лудо вик Шпис (Њујорк/Беч), 
Хуан Онси на (Мила но), Вик тор Бушље та (Рије ка), Вичен цо 
Пума (Мила но), Емил Гер ман (Буку решт)

ШАР ПЛЕС
Крста Крстић, Ста но је Јан ко вић, Јован Гли го ри је вић,  
Зоран Алек сан дрић, Вели зар Мак си мо вић 
гост: Мили вој Бача но вић (Сара је во)

1984–2020.

ДИРИ ГЕН ТИ
Нико лај Жли чар, Душан Мила ди но вић, Зори ца Митев 
Вој но вић, Бојан Суђић, Дејан Савић, Жељ ка Мила но вић, 
Ана Зора на Бра јо вић
гости: Кор нел Тра и ле ску (Буку решт), Мио драг Јано ски 
(Нови Сад), Ђор ђо Кро чи (Ита ли ја), Имре Топлак (Нови 
Сад), Ђана Фра та (Ита ли ја), Мар ко Бонс (Холан ди ја), 
Лорен цо Кола до на то (Ита ли ја/Немач ка), Албер то Веро не-
зи (Ита ли ја), Алек сан дар Којић (Нови Сад)

ЋО-ЋО САН
Рад ми ла Сми ља нић, Рад ми ла Бако че вић, Гор да на Јев-
то вић, Вишња Павло вић Дра ку лић, Вје ра Микић Мира-
но вић, Јасми на Трум бе таш Петро вић, Суза на Шува ко вић 
Савић
гошће: Вера Вит кај Ковач (Нови Сад), Жени Жив ко ва 
(Софи ја), Мире ла Тоић (Рије ка), Мили ца Зече вић Буљу-
ба шић (Дизел дорф), Ана Тил (САД), Нина Абт-Неи ферт 
(СССР), Дуња Симић (Франк фурт), Мика Мори (Ита ли-
ја), Михо ко Кино ши та (Јапан), Мари ја Папа јо а ну (Кипар), 
Сви тла на Декар (Нови Сад), Кикуко Тешима (Јапан)

СУЗУ КИ
Бре да Калеф, Дубрав ка Зубо вић, Олга Саво вић, Ило на 
Кан тор, Ната ша Јовић Три вић, Жељ ка Здје лар, Дубрав ка 
Фили по вић, Вишња Попов (пре ђа шња Радо сав)

ПИН КЕР ТОН 
Мили вој Петро вић, Пре драг Про тић, Гру ји ца Пау но вић, 
Дра го слав Илић, Јан ко Сина ди но вић, Дејан Мак си мо вић, 
Алек сан дар Дој ко вић
гости: Кру но слав Цигој (Загреб), Сеад Буљу ба шић (Сара-
је во), Румен Дој ков (Софи ја), Гра јр Хане да ни јан, Нико-
ла Кита нов ски (Маке до ни ја), Ђова ни Бати ста Пал ми је-
ри (Ита ли ја), Слав ко Нико лић (Београд), Саша Петро вић 
(Нови Сад), Зоран Тодо ро вић (Немачка)

ШАР ПЛЕС
Горан Гли го рић, Сло бо дан Стан ко вић, Зоран Алек сан-
дрић, Жељ ко Лучић, Мио драг Д. Јова но вић, Вла ди мир 
Андрић, Горан Гли го рић,  Небој ша Бабић 
гост: Борис Медве дов (СССР), Васа Стај кић



Станислав Бинички Иван Брезовшек Ловро Матачић Крешимир Барановић Алфред Пордес

Предраг Милошевић Даворин Жупанић Оскар Данон Душан Миладиновић Богдан Бабић

Ангел Шурев Борислав Пашћан Николај Жличар Зорица Митев Војновић Бојан Суђић

Дејан Савић Жељка Милановић Ана Зорана Брајовић

ДИРИ ГЕН ТИ 1920–2020.




