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РЕЧ УРЕДНИКА

Музеј позоришне уметности Србије 
константно систематизује, изучава и 
сагледава из различитих углова историју 
позоришног живота у Србији. Разноврсна 
и обимна музејска грађа пружа могућност 
да пронађемо и представимо историјске 
моменте који указују на богатство, 
слојевитост и савременост прошлих времена 
позоришног живота. 
Значајан јубилеј, обележавање 200 година 
од рођења Ф. М. Достојевског, једног од 
највећих светских писаца, повод је да 
се кроз изложбу посвећену извођењима 
његових дела на сцени Народног позоришта 
у Београду у првим деценијама 20. века, 
осврнемо и на непроцењив значај утицаја 
руских сценских уметника а нарочито руске 
емиграције на развој театарског живота у 
Србији пре и између два светска рата. 
Прва поставка, драматизација романа Злочин 
и казна 1907. године, показује спремност 
младе националне театарске сцене (Народно 
позориште у Београду је основано 1868) 
да се упусти у озбиљан и храбар подухват 
постављања на сцену изузетно захтевних 
дела овог руског класика. Уследиле су 
премијере: Браћа Карамазови 1913, Ујкин 
сан 1930, Злочин и казна 1935. (нова 
драматизација) и Идиот 1937. године. 
Захваљујући драгоценој музејској грађи, 
искуству и знању које наши кустоси поседују, 
са задовољством смо прихватили предлог 
госпође проф. др Ирине Антанасијевић да 
у сарадњи са осведоченим пријатељима 
Музеја, Руским домом у Београду и Руским 
научним институтом реализујемо изложбу 
и каталог Достојевски на сцени Народног 
позоришта у Београду до 1941. 

Весна Буројевић 



5

СЛОВО РЕДАКТОРА

Музей театрального искусства Сербии 
систематизирует, изучает и анализирует историю 
театральной жизни Сербии. Разнообразный и 
обширный музейный материал дает возможность 
найти и представить исторические моменты, 
свидетельствующие о богатстве событий 
театральной жизни, многослойности и актуальности 
проблем прошлых времен.
Знаменательный юбилей, приуроченный к 
200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевский, 
одного из величайших писателей мира, дает 
возможность ознакомиться с экспозицией, 
посвященной истории сценического воплощенния 
его произведений в Национальном театре в 
Белграде в первые десятилетия ХХ века, показать 
новые странницы, свидетельствующие о бесценном 
вкладе русског эмигрции в развитии театральной 
жизни в Сербии в период между двумя мировыми 
войнами.
Первая постановка, драматизация романа 
«Преступление и наказание» 1907 года, 
свидетельствует о готовности молодой 
национальной театральной сцены (Национальный 
театр в Белграде был основан в 1868 году) 
предпринять серьезные и смелые попытки 
сценического воплощения произведений 
этого русского классика, довольно сложного 
для драматизации. За этим первым опытом 
последовали премьеры: «Братья Карамазовы» 
в 1913 году, «Дядюшкин сон» в 1930 году, 
«Преступление и наказание» в 1935 году (новая 
инсценировка), «Идиот» в 1937 году.
Благодаря ценным музейным материалам, опыту и 
знаниям, которыми обладают наши кураторы, мы 
с радостью приняли предложение госпожи проф. 
д-ра Ирины Антанасиевич, в сотрудничестве с 
надежнными друзьями Музея, Русским научным 
институтом и Русским домом в Белграде, реализовать 
выставку и каталог «Достоевский на сцене 
Национального театра в Белграде до 1941 года». 
      

Весна Буроевич

Зграда Народног позоришта (1868−1914)
Здание Национального театра (1868−1914)
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ДОСТО ЈЕВ СКИ НА СЦЕ НИ 
НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ ДО 1941.

ДОСТОЕВСКИЙ НА СЦЕНЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА В БЕЛГРАДЕ ДО 1941 ГОДА

Јелица Стевановић

Елица Стеванович
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ЗЛО ЧИН И КАЗНА, драм ске сце не у десет сли ка, с 
епи ло гом; роман Ф. М. Досто јев ског у дра ма ти за
ци ји Ј. А. Пљу шчев ско гаПљу шчи каДеље ра; пре
вео с фран цу ског В. А. Лучић, реди тељ Мило рад 
Гаври ло вић. Пре ми је ра је била 8. децем бра 1907. 

На дан пре ми је ре прве постав ке дела вели ког руског 
писца на сце ну Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, 
„Поли ти ка“ оба ве шта ва чита о це о пред сто је ћем 
дога ђа ју, наво де ћи име на свих девет сли ка у кома ду 
и епи ло га: „1. При ча ња Мaрмеладова; 2. Пред зло-
чи ном; 3. Уби ство; 4. Дола зак род би не; 5. Код Пор-
фи ри ја Петро ви ћа; 6. Казна је поче ла; 7. Лажни уби-
лац; 8. Код Соње; 9. Клоп ка; 10. На стра да ње“. Као 
пре по ру ку за одла зак у позо ри ште, ано ним ни аутор 
тек ста дода је: „Роман је вели ки и сла ван, један од 
нај бо љих и нај ја чих што га је икад било у свет ској 
књи жев но сти. Шта је од њега писац учи нио, коли-
ко се њиме умео кори сти ти и коли ко му је нау дио – 
виде ће мо вече рас“. 
Пре ма кри ти ка ма које су сачу ва не – нау дио му је, 
и то мно го. Ано ним ни рецен зент „Поли ти ке“ (10. 
децем бар 1907), на самом почет ку при ка за кон ста-
ту је да је пред ста ва била „Зло чин, а Казна – она 
ће већ доћи“. Пред ста ва је тра ја ла дуже од чети ри 
сата, прва сли ка пред ста вља недо пу сти во дуга чак и 
доса дан моно лог спо ред ног лика, оста ле сце не су 
непо ве за не... 
Ни Милан Грол („Срп ски књи жев ни гла сник“ бр. 12, 
децем бар 1907) није задо во љан дра ма ти за ци јом. 
Он раз у ме неза хвал ност и ком пли ко ва ност задат ка: 
„рома ни вели ких руских писа ца из про шлог века, 
могу се мање но ико ји дру ги успе шно пре кра ја ти 
за позор ни цу... Сав онај иде а ли зам и чак мисти-

ци зам, сва она магло ви та и неспо кој на атмос фе-
ра сањи вих, узне ми ре них, зане се них и ћудљи вих 
типо ва, све оно што се сли ка, опи су је и ана ли ше 
у дугим пси хо ло шким стра на ма руског рома на, све 
је то једва пре во дљи во на оби чан и бана лан дија-
лог позор ни це“. Он кон ста ту је да се, на несре ћу, тог 
„трго вач ко-књи жев ног“ посла при хва та ју дра ма ти-
ча ри „дру гог или петог реда“, па сто га „у Рас кољ-
ни ко ву на позор ни ци види мо само јед ног нео бја-
шње ног и нео бја шњи вог манит ња ка, коме је тешко 
ухва ти ти дослед не побу де рад ња ма, и, у чијим истр-
за ним епи леп тич ним напа ди ма и гро зни ца ма, ни у 
јед ном тре нут ку не види мо одре ђе ну основ ну физи-
о но ми ју лич но сти“. 
О глу мач ким кре а ци ја ма је мало рече но, осим кон-
ста та ци је да у лошем кома ду наши умет ни ци нису 
ни има ли мно го могућ но сти. У недо стат ку пла ка та, 
при каз из „Поли ти ке“ нам омо гу ћа ва дели мич ну 
рекон струк ци ју глу мач ке поде ле: Добри ца Милу-
ти но вић (Рас кољ ни ков), Тео до ра Бобе рић пото ња 
Арсе но вић (Дуња), Софи ја Цоца Ђор ђе вић (Соња), 
Чича Или ја Ста но је вић (Сви дри гај лов), Дими три је 
Петро вић (Пор фи ри је Петро вић).
Ова постав ка је изве де на само још јед ном, сле де-
ће вече ри. У то вре ме, у малом Бео гра ду није био 
редак слу чај да се пред ста ва оди гра све га неко ли-
ко пута, поне кад и само јед ном. Пред ста ве са више 
десе ти на изво ђе ња, и то током неко ли ко деце ни ја, 
уз више обно ва, биле су рет кост. Па ипак, све га два 
изво ђе ња јасно ука зу ју да се комад није допао ни 
публи ци. Одмах по завр шет ку Првог свет ског рата, 
ова постав ка је обно вље на и у сезо ни 1918/19. оди-
гра на 5 пута.  
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Препис драмског текста Злочин и казна (НП у Београду)
Стенограмма спектакля «Преступление и наказание» (НТ в Белграде)

Милорад Гавриловић, редитељ
Милорад Гаврилович, режиссер

Добрица Милутиновић као Раскољников
Добрица Милутинович в роли Раскольникова
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Софија Цоца Ђорђевић (Соња)
София Цоца Джорджевич (Соня)

Илија Станојевић (Свидригајлов)
Илия Станоевич (Свидригайлов)

Теодора Боберић (Дуња)
Теодора Боберич (Дуня)

Димитрије Петровић (Порфирије)
Димитрий Петрович (Порфирий)
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ, драматические 
сцены в десяти картинах, с эпилогом; Роман Ф. М. 
Достоевского в инсценировке И. А. Плющевски
ПлющикДельер; перевод с французского В. А. 
Лучич, режиссер Милорад Гаврилович. Премьера 
состоялась 8 декабря 1907 года.

В день премьеры премьеры представления по 
произведению великого русского писателя на сцене 
Национального театра в Белграде газета «Политика» 
информирует читателей о грядущем событии, 
перечисляя названия всех девяти картин в спектакле 
и эпилога: «1. Рассказы Мармеладова; 2. До 
преступления; 3. Убийство; 4. Приезд родственников; 
5. Порфирий Петрович; 6. Наказание началось; 7. 
Фальшивый убийца; 8. У Сони; 9. Ловушка; 10. К 
страданию». В качестве рекомендации анонимный 
автор текста добавляет: «Роман великий и 
знаменитый, один из лучших и сильнейших, когда-
либо публиковавшихся в мировой литературе. «Что 
же сценарист сделал из него, насколько он знал, как 
этим пользоваться и насколько он причинил ему вред 
или нет - мы узнаем уже сегодня вечером».
Судя по сохранившейся критике – вреда было 
много. Анонимный обозреватель «Политики» (10 
декабря 1907 г.) в самом начале заметки заявляет, 
что спектакль был «преступлением, а наказание - 
последует». Спектакль длился более четырех часов, 
первая картина - недопустимо длинный и скучный 
монолог второстепенного персонажа, остальные 
сцены никак не связаны между собой... 
Милан Грол («Сербский литературный вестник» № 12, 
декабрь 1907) также не был удовлетворен инсцени-
ровкой. Он понимал сложность поставленной зада-
чи: «Романы великих русских писателей прошлого 
века сложнее всего переписать для нужд сцены ... 
Весь этот идеализм и даже мистицизм, вся эта ту-
манная и беспокойная атмосфера мечтательных, эк-
зальтированных, восторженных и странных типов, 

все, что изображено, описано и проанализировано 
на длинных страницах психологического русско-
го романа, все это с трудом может быть переведено 
в обычный и банальный диалог на сцене». Он кон-
статирует, что, к сожалению, «торгашески-литера-
турную» переработку произведения делают чаше 
всего драматурги «второго или пятого порядка», 
а потому «в Раскольникове на сцене мы видим 
только одного необъяснимого и необъяснимого 
маньяка, в действиях которого сложно выделить 
последовательность и невозможно понять мотивы, а 
за его мучительными эпилептическими припадками 
и лихорадкой мы не видим определенной базовой 
физиономии человека».
Об актерском мастерстве сказано немногое, кроме 
вывода, что возможностей себя показать, при такой 
плохой пьесе, у них практически не было. Публикация в 
газете «Политика», поскольку афиши не сохранились, 
позволяет нам частично реконструировать состав 
актеров: Добрица Милутинович (Раскольников), 
Теодора Боберич, позже Арсенович (Дуня), София 
Кока Джорджевич (Соня), Чича Илия Станоевичл 
(Свидригайлов), Димитрий Петрович (Порфирий 
Петрович).
Представление было сыграно после премьеры, 
еще только один раз, уже на следующий вечер. Что 
впрочем, не значит ничего, поскольку в то время в 
маленьком Белграде часто бывало, что спектакли 
шли только в премьерном показе или пару раз после. 
Спектакли с десятками спектаклей, которые ставятся 
в течение десятилетий, которые обновляются, в те 
времена были редкостью. Однако факт, то было всего 
лишь два вечера, где играли спектакль, однозначно 
указывает на то, что пьеса не понравилась публике. 
Сразу после окончания Первой мировой войны этот 
спектакль был возвращен на сцену в обновленном 
виде в сезоне 1918-19 гг. и выдержало 5 представ-
лений.

Илија Станојевић (Свидригајлов)
Илия Станоевич (Свидригайлов)

Теодора Боберић (Дуња)
Теодора Боберич (Дуня)
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БРА ЋА КАРА МА ЗО ВИ, дра ма у пет чино ва; роман 
Ф. М. Досто јев ског у дра ма ти за ци ји Жака Копоа и 
Жана Кру еа (Jac qu es Cope au, Jean Croué); пре вео 
с фран цу ског Дими три је Фрту нић; реди тељ Алек
сан дар Ива но вич Андре јев. Пре ми је ра је била 30. 
окто бра 1913. 

У наја ва ма пре ми је ре, бео град ска штам па оба ве-
шта ва публи ку о вели ком писцу: „Фје до ра Миха-
и ло ви ћа Досто јев ског пра ти ле су у живо ту беда, 
епи леп си ја и оску ди ца. Он је оту да и видео у живо-
ту само там ну стра ну. По речи јед ног писца он је у 
књи жев но сти путо вао ноћу. Али је зато суп тил ни 
пси хо лог душе, умет ник по иде ји која се из сва ког 
њего вог дела изви ја, артист не фор ме него садр-
жи не. У погле ду њего ве обра де, упо ре ди ли су га 
са Роде ном: у сва ком делу је фор ма одсут на, али је 
душа ту“. У настав ку сто ји да је комад „пре ра да јед-
ног од њего вих нај бо љих рома на, у којем црта јед-
ну деге не ри са ну поро ди цу у Руси ји њего вог доба. 
У добр ој поде ли и режи ји г. Андре је ва, комад ће 
задо во љи ти публи ку у сва ком прав цу“ („Пије монт“, 
30. окто бра 1913). Дан уочи пре ми је ре, „Поли ти ка“ 
цити ра при каз овог кома да из фран цу ске штам пе, 
у којем се кон ста ту је да су ауто ри пре ра де успе ли 
да „рекон стру и шу поу зда ном тач но шћу лич но сти 
рома на“. Сле де ћег дана, исти лист доно си крат ку 
био гра фи ју писца и кон ста ту је да је комад: „исто-
ри ја о беди људ ској и о пле ме ни тим и рђа вим дели-
ма чове ка који, по Досто јев ском, није никад рђав 
него само лице у неиз бе жној тра ге ди ји у коју увла-
чи живот сва ког“. Пози ва ју ћи се на речи непо зна тог 
есе ји сте да је дело Досто јев ског „нај бо ља пси хо ло-
ги ја и нај за ни мљи ви ја кул тур на исто ри ја Руси је“ 

прве поло ви не XIX века, ано ним ни аутор овог напи-
са кон ста ту је да је у дра ми сачу ван дух рома на у нај-
ве ћој могу ћој мери.
Како је и оче ки ва но, кри ти ка се углав ном бави ла 
дра ма ти за ци јом. Пре ма ауто ри ма, Копоу (кри ти-
ча ру, глум цу, управ ни ку позо ри шта, писцу) и Кру еу 
(мла дом глум цу Фран цу ске коме ди је), нај бла жи је 
Пари ски ђак Милан Пре дић. Све стан огра ни че ња 
које поста вља ју зако ни то сти позо ри шног меди ја, он 
нала зи да је комад успео да обу хва ти основ ну при чу 
рома на, па чак и да, у гра ни ца ма могућ но сти, осли-
ка при лич но вер не карак те ре (Срп ски књи жев ни 
гла сник, књ. XXI, бр 9/1913). И рецен зент „Вечер њих 
ново сти“ (Вели мир Живо ји но вић, 31. окто бар 1913) 
доне кле ода је при зна ње дра ма ти за то ри ма, наро чи-
то кад је реч о првом и петом чину, али им заме ра 
раз ву че ност сре ди шња три (пред ста ва је тра ја ла 5 
сати!). Комад је ипак све вре ме држао пажњу публи-
ке, и успео је да доча ра бор бу све тло сти и мра ка која 
је „основ на тема кома да“, тј. при су ство ведри не и 
наде усред општег мра ка – што је срж ства ра ла штва 
руског књи жев ни ка. Кри ти чар „Поли ти ке“ (Коста М. 
Луко вић, 31. окто бар 1913) обја вљу је опсе жни при-
каз који почи ње речи ма: „Суви ше поро ка за јед но 
вече! Све што је ружно у чове чи јој души откри ва 
се са стра шном бру тал но шћу; бед не душе се нижу 
у недо глед“. Уз мање замер ке дра ма ти за ци ји, те уз 
пуну свест да у дра ми није могао до пуног изра жа-
ја доћи пси хо ло шки еле мент који доми ни ра рома-
ном, рецен зент ода је при зна ње општем „шти мун гу“ 
кома да, као и чиње ни ци да јасно при ка зу је про це-
се „ненор мал них душа и бор бе добрих душа које су 
сла бе“, чиме се надок на ђу ју повре ме не мањ ка во сти 
фабу ле. Пера С. Тале тов, међу тим, поре ди Досто-



13

јев ског и Шек спи ра (док су код дру гог нега тив ни 
лико ви без трун ке добра у себи, код првог у сва ком 
чове ку посто ји двој ство и никад се не зна шта ће 
пре вла да ти...) и кон ста ту је да се у дра ми сми сао 
рома на пот пу но изгу био у рука ма фран цу ских позо-
ришт ни ка који не осе ћа ју „сло вен ску душу“ и „широ-
ку руску нату ру“ и нису у ста њу да „рију по утро би 
душе“ („Дело“ бр. 69/2, 1943). Рецен зен ту „Одје ка“ 
(Г.Н, 2. новем бар 1913) у кома ду нај ви ше недо ста-
је опти ми стич ки крај рома на, сма тра да су лико ви 
доста добро оцр та ни, али им глум ци нису дора сли, а 
кри ти чар „Прав де“ (В.П, 13. новем бар 1913) сма тра 
да су прва два чина изван ред на, док се у пото ња три 
губи Досто јев ски, те комад поста је гото во доса дан.
Комад је режи рао Алек сан дар Ива но вич Андре јев, 
нека да шњи члан Умет нич ког позо ри шта из Москве, 
који је 1. окто бра 1911. име но ван за глав ног реди-
те ља и дирек то ра позор ни це Народ ног позо ри шта. 
Овај шко ло ва ни реди тељ је на нашу сце ну донео 
модер не прин ци пе позо ри шне режи је, а зајед но са 
позо ри шним сли ка ром Балу зе ком и изве сно богат-
ство деко ра. Па ипак, кри ти ка једва поми ње инсце-
на ци ју: Живо ји но вић режи ји заме ра пре ви ше реа-
ли стич них дета ља и спор тем по пред ста ве; рецен-
зент „Поли ти ке“ оце њу је да је при каз био „бри жљи-
во спре мљен“, а глум ци „врло добри“, док озбиљ не 
замер ке упу ћу је јези ку – и пре во ди о ца и глу ма ца. 
Тале тов није задо во љан ни глу мач ком поде лом, из 
које издва ја једи но кре а ци ју Гаври ло ви ћа. Напро-
тив, Живо ји но вић хва ли носи о це глав них мушких 
рола (осим Весни ћа) и Табор ску, док за мла ду Бро-
жо ву има раз у ме ва ња јер уло га над ма шу је њену 
зре лост и иску ство, а рецен зент „Прав де“ наро чи то 
исти че Табор ску и Бро жо ву, те Соти ро ви ћа.

Реконструкцију поделе већих улога овог пута нам, 
поред штампе, омогућавају и белешке на драмском 
тексту који се чува у Народном позоришту у Београду: 
Милорад Гавриловић (Фјодор Павловић Карамазов), 
Љуба Станојевић (Иван), Радослав Веснић (Аљоша),  
Витомир Богић (Димитрије), Брожова (Катарина 
Ивановна), Мара Таборска (Аграфина, тј. Грушењка), 
Сава Тодоровић (Смердјаков), Драгољуб Сотировић 
(Мусјаловић), Раја Павловић (Трифон Борисић), 
Јеврем Божовић (Отац Зосима)... 
Из наја ве прве репри зе сазна је мо да је пре ми је ра 
игра на пред пуним гле да ли штем, а да се ула зни це 
одлич но про да ју и за пред сто је ћа већ наја вље на 
изво ђе ња. О извр сном при је му пред ста ве од стра не 
публи ке све до чи и пода так да је за све га неко ли ко 
месе ци, до јану а ра 1914. постав ка дожи ве ла шест 
репри за. Могу ће је да би има ла и дужи век, да убр-
зо није почео Вели ки рат, који пред ста вља једи ни 
дужи пери од у исто ри ји Народ ног позо ри шта када 
је рад сасвим стао.
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Препис драмског текста Браћа Карамазови (НП у Београду)
Стенограмма пьесы «Братья Карамазовы» (НТ в Белграде)

Александар Андрејев Ивановић, редитељ
Александр Андреев Иванович, режиссер

Љуба Станојевић (Иван)
Люба Станоевич (Иван)

Милорад Гавриловић (Фјодор)
Милорад Гаврилович (Фёдор)

Радослав Веснић (Аљоша)
Радослав Весник (Алеша)
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Препис драмског текста Браћа Карамазови (НП у Београду)
Стенограмма пьесы «Братья Карамазовы» (НТ в Белграде)

Витомир Богић (Димитрије)
Витомир Богич (Дмитрий)

Сава Тодоровић (Смердјаков)
Савва Тодорович (Смердяков)

Драгољуб Гошић (?)
Драголюб Гошич (?)

Ана Паранос  (?)

Марија Таборска
(Аграфина-Грушенка)
Мария Таборска
(Аграфена-Грушенька)

Јеврем Божовић (отац Зосима)
Джеврем Божович (отец Зосима)

Драгољуб Сотировић (Мусјаловић)
Драголюб Сотирович (Мусьялович)
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БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ, драма в пяти действиях; 
Роман Ф. М. Достоевский в драматизации Жака Копо 
и Жана Крю (Jacques Copeau, Jean Croué); перевод 
с французского Димитрия Фртунича; директор 
Александр Иванович Андреев. Премьера состоялась 
30 октября 1913 года.

В анонсе премьеры белградская пресса информирует 
публику о великом писателе: «Федора Михайловича 
Достоевского в жизни сопровождали страдания, 
эпилепсия и нужды. Поэтому он видел только темную 
сторону жизни. По словам одного писателя, он 
путешествовал по литературе во мраке. Но именно 
поэтому он тонкий психолог души, художник идеи, 
которая лежит в основе каждого его произведения, 
художник не формы, а содержания. Критики часто 
сравнивали его с Роденом: во всех частях отсутствует 
гармония формы, но есть наличие души». Далее 
говорится, что пьеса является «переработкой одного 
из его лучших романов, в котором он рисует случайное 
семейство России того времени». С хорошими 
актерами и под руководством г. Андреевой, спектакль 
удовлетворит даже взыскательного зрителя» (« 
Пьемонт», 30 октября 1913 г.). Накануне премьеры 
«Политика» цитирует рецензию на это произведение 
из французской прессы, в которой говорится, что 
авторам адаптации удалось «с достоверной точностью 
воссоздать личности персонажей романа». На 
следующий день в той же газете приводится краткая 
биография писателя и говорится, что пьеса - это 
«рассказ о человеческих невзгодах, благородных 
и злых делах человека, который, по мнению 
Достоевского, никогда не бывает абсолютно злым, 
а лишь участник трагедии жизни, которую проходит 
каждый». Ссылаясь на слова неизвестного публициста 

о том, что произведение Достоевского - «превосходная 
психология и интереснейшая культурная история 
России» первой половины XIX века, анонимный автор 
статьи заявляет, что пьеса сохраняет дух романа 
насколько это возможно при театрализации.
Как и ожидалось, критика в основном касалась 
драматизации. По отношению к Копо (критик, актер, 
театральный менеджер, писатель) и Крю (молодой 
актер Comédie-Française) самым мягким был сам 
бывший парижской ученик, Милан Предич. Осознавая 
ограничения, установленные законами театра, он 
считает, что пьеса сумела передать основную историю 
романа и даже, насколько это возможно, верно 
изобразила персонажей (Сербский литературный 
вестник, кн. XXI, no. 9/1913). Рецензент «Вечерних 
новостей» (Велимир Живоинович, 31 октября 1913 
г.) тоже хвалит работу драматургов, особенно в 
первом и пятом актах, но их критикуют за объем трех 
центральных актов (спектакль длился 5 часов!). Одна-
ко спектакль все время удерживал внимание публи-
ки и сумел вовлечь их в борьбу света и тьмы, которая 
является «основной темой спектакля» и является 
сутью творчества русского писателя. Критик «Полити-
ки» (Коста М. Лукович, 31 октября 1913 г.) публикует 
обширную рецензию, которая начинается словами: 
«Слишком много пороков в одну ночь! Все безобраз-
ное в душе человека раскрывается с ужасной жесто-
костью; бедные души проходят перед нами бесконеч-
ной чередой». С небольшими возражениями против 
стиля драматизации и с полным пониманием того, что 
психологический элемент, доминирующий в романе, 
не может быть полностью выражен в пьесе, рецензент 
признает, что создано общее «настроение» пьесы, а 
также тот факт, что она ясно показывает борьбу «из-
вращенных душ с добрыми, но слабыми душами», что 
компенсирует случайные недостатки сюжета. Пера 
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С.Талетов сравнивает Достоевского и Шекспира (в то 
время как у второго отрицательные персонажи сами 
по себе лишены какой-либо капли добра, то у первого 
видна бинарность, характерная каждому человеку, 
и никогда не знаешь, что возмет верх …). Он же 
утверждает, что смысл романа совершенно теряется 
в руках французских театралов, не чувствующих 
«славянской души» и «широкой русской природы» 
и не умеющих «копаться в недрах души» («Дело» № 
69/2, 1943 г.). Рецензент «Эха» (Г.Н, 2 ноября 1913 
г.) больше всего не достает в пьесе оптимистичный 
конец, который есть в романе романа, и хотя что 
персонажи достаточно хорошо изображены, но актеры 
еще не доросли до нужной сложности, которуе требует 
произведения. Критику же «Правосудия» (В.П, 13 
ноября 1913 г.)) первые два первых акта показались 
исключительно интересными, а в последних трех 
Достоевский теряется, и пьеса становится почти 
скучной.
Спектакль поставил Александр Иванович Андреев, 
бывший член Художественного театра из Москвы, 
который 1 октября 1911 года был назначен главным 
режиссером и постановщиком Национального театра. 
Этот высокообразованный режиссер привнес на 
нашу сцену современные принципы театральной 
режиссуры и вместе с театральным художником 
Балузеком повлиял на богатство декора. Однако 
критики почти не упоминают декорации: Живоинович 
критикует режиссера за обилие реалистичных 
деталей и медленный темп спектакля; рецензент 
«Политики» оценивает спектакль как «тщательно 
подготовленный», а актеров как «очень хороших», 
но у него серьезные возражения к переводу. Не 
устраивает Талетова и актерский состав, из которого 
он выделяет только игру Гавриловича. Напротив, 
Живоинович хвалит обладателей главных мужских 

ролей (кроме Веснича) и Таборску, а к юной Брожовой 
относится с пониманием, тем не менее считая, что ее 
роль требует зрелости и опыта; рецензент «Правды» 
особо выделяет Таборску, Брожову. и Сотировича.
Реконструкция того, то играл главные роли  на этот 
раз, помимо прессы, также возможна благодаря 
примечаниям к драматическому тексту, хранящемуся 
в Национальном театре в Белграде: Милорад 
Гаврилович (Федор Павлович Карамазов), Люба 
Станоевич (Иван), Радослав Веснич (Алеша), Витомир 
Богич (Дмитрий)), Брожова (Катарина Ивановна), 
Мара Таборска (Аграфена, то есть Грушенька), 
Сава Тодорович (Смердяков), Драголюб Сотирович 
(Мусьялович), Райя Павлович (Трифон Борисович), 
Еврем Божович (отац Зосима )... 
Из объявления о первом повторном показе мы узнаем, 
что премьера прошла с аншлагом и что билеты на 
предстоящие, уже анонсированные выступления, 
хорошо продаются. Тот факт, что всего за несколько 
месяцев, до января 1914 года, спектакль выдержал 
шесть повторов, свидетельствует о том, что публика 
принимала его с воодушевлением. Возможно, он бы 
игрался и далее, если бы не начало Первой мировой 
войны, прервавшей его, после которого начался 
довольно продолжительный период в истории 
Национального театра, когда его работа полностью 
приостановлена.
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ХУДО ЖЕ СТВЕ НИ ЦИ У БЕО ГРА ДУ

По завр шет ку Првог свет ског рата и Окто бар ске рево лу ци је, вели ки број умет ни ка напу шта СССР и лута 
Евро пом, у бор би за људ ску и ства ра лач ку егзи стен ци ју. Захва љу ју ћи опер ским и балет ским умет ни ци ма 
који су се дуже или кра ће задр жа ли у Народ ном позо ри шту у Бео гра ду, било је могућ но конач но осни ва ње 
ова два ансам бла. 
Језич ка бари је ра није омо гу ћа ва ла исто уче шће руских умет ни ка у драм ском ансам блу, али ути цај руске 
еми гра ци је је имао вели ки ути цај и на раз вој срп ске глу ме. У пери о ду изме ђу 1920. и 1931, тру пе саста вље-
не од бив ших чла но ва Москов ског худо же стве ног теа тра су се током тур не ја у неко ли ко навра та задр жа ле 
и у нашем глав ном гра ду. Већ прво госто ва ње, у зиму 1920/21, пред ста вља пра ви шок за Бео гра ђа не који 
су се у Народ ном позо ри шту сре ли са сасвим новим при сту пом умет но сти глу ме. Сви су оду ше вље ни, и 
кри ти ка и публи ка и – можда нај ва жни је – коле ге глум ци који су одмах поче ли да сту ди ра ју и при ме њу ју 
нов метод. У томе им је од нај ве ће помо ћи сва ка ко био Јуриј Љво вич Раки тин, тако ђе нека да шњи члан 
МХТ-а, који је на позив управ ни ка Народ ног позо ри шта Мила на Гро ла, постао стал ни реди тељ нашег теа-
тра непо сред но пре овог госто ва ња (1. новем бра 1920).
Током свог првог борав ка у Бео гра ду, умет ни ци МХТ-а су изме ђу оста лих пред ста ва оди гра ли и Бра ћу Кара
ма зо ве и то у два дела, током две уза стоп не вече ри, 13. и 14. децем бра 1920, донев ши сасвим дру га чи ји 
при ступ овом ауто ру. 
Дела Досто јев ског била су на репер то а ру госто ва ња МХТ-а и касни је:
Село Сте пан чи ко во у два навра та током сезо не 1923/24. (23. и 26. фебру а ра те 3. апри ла 1924), затим поно во 
7. апри ла 1925. и послед њи пут 19. и 21. мар та 1930. (Пра шка тру па МХТ)
Бра ћа Кара ма зо ви – 9. и 15. апри ла 1925.
Зло чин и казна 23, 26. и 29. децем бар 1929. (Пра шка тру па МХТ)
При ли ком свог послед њег госто ва ња, глум ци МХТ-а су 19. фебру а ра 1931. при ка за ли Вече Досто јев ског. 
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М. А. Крижановска (Фења)
М. А. Крижановская (Феня)

П. А. Павлов (Фјодор Павлович)
П. А. Павлов (Федор Павлович)

П. А. Бакшејев (Димитрије)
П. А. Бакшеев (Дмитрий)

М. М. Германова (Грушенка)
М. М. Германова (Грушенька)

П. Ф. Шаров (Смердјаков)
П. Ф. Шаров (Смердяков)
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МХАТ В БЕЛГРАДЕ

После окончания Первой мировой войны и Октябрьской революции труппа МХАТ-а в значительном составе 
покинуло Советскую Россию (у то време СССР још није формиран) и скиталось по Европе, борясь в борьбе за 
экзистенциональное и творческое существование. Благодаря артистам оперы и балета, которые выбрали на 
длительный срок Белград, Национальному театру удалось создать два своих ансамбля.
Языковой барьер не позволял драматическим актерам так легко стать частью состава труппы, хотя все же 
их влияние было и от нег зависело развитие сербского актерского мастерства. В период с 1920 по 1931 год 
коллективы бывших участников МХАТа несколько раз останавливались в нашей столице во время гастролей. 
Уже первое появление гостей зимой 1920/21 года стало настоящим открытием для жителей Белграда, которые 
познакомились с совершенно новым подходом к искусству театральной игры . Все в восторге, и критики, и 
зрители и, что, пожалуй, самое главное, коллеги-актеры, которые сразу же начали изучать и применять новый 
метод. Несомненно, больше всего им помогал Юрий Львович Ракитин, также бывший член МХАТ, который по 
приглашению директора Национального театра Милана Грола стал бессменным директором нашего театра как 
раз непосредственно перед первым визитом МХАТ-а (1 ноября 1920 г.). 
Во время своего первого пребывания в Белграде артисты МХАТ-а сыграли, среди прочих пьес, спектакль 
«Братьев Карамазовых» в двух частях, в течение двух вечеров подряд, 13 и 14 декабря 1920 года, где показали 
совершенно иной подходу.
Произведения Достоевского входили в репертуар гостевых выступлений МХАТ: «Село Степанчиково» играли 
дважды в сезоне 1923/24 гг. (23 и 26 февраля и 3 апреля 1924 г.), затем снова 7 апреля 1925 г. и в последний раз 
19 и 21 марта 1930 г. (Пражская труппа МХАТ-а). «Братьев Карамазовых» - 9 и 15 апреля 1925 года,
«Преступление и наказание» - 23, 26 и 29 декабря 1929 г. (Пражская труппа МХАТ-а)
В последний раз, будучи с гастролями в Белграде, актеры МХАТ-а показали бенефис «Вечер Достоевского», 19 
февраля 1931 года. 

 
 

П. А. Павлов (Опискин)
П. А. Павлов (Опискин)

Н. О. Масалитинов (Ростањев)
Н. О. Масалитинов (Ростанев)

М. А. Крижановска (Татјана)
М. А. Крижановская (Татьяна)

Г. В. Сјеров (Јежевикин)
Г. В. Серов (Ежевикин)
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УЈКИН САН, ста ро врем ска коме ди ја у три чина; 
нове лу Ф. М. Досто јев ског дра ма ти зо вао Карл 
Фол ме лер (Karl Vollmöller); пре вео Милан Бего
вић; реди тељ Јуриј Љво вич Раки тин; сце но граф и 
кости мо граф Вла ди мир Жедрин ски. Пре ми је ра је 
била 14. маја 1930. на Сце ни на Вра ча ру, попу лар
ном Мање жу (данас згра да Југо сло вен ског драм
ског позо ри шта).

У наја ва ма пред сто је ће пре ми је ре „Поли ти ка“ (11, 
13. и 14. маја) оце њу је да је немач ки књи жев ник 
успео да напра ви „одлич ну коме ди ју оста вив ши... 
сав мате ри јал ори ги на ла пот пу но непро ме њен, тако 
да се... може још непо сред ни је осе ти ти мај стор ски 
сли кар савр ше них карак те ра и гени јал ни кон струк-
тор сцен ске ситу а ци је Досто јев ски“, те је ова коме-
ди ја има ла вели ки успех у Рај нхар то вим позо ри шти-
ма. „У коме ди ји се изно си тип јед ног деге не ри са ног 
кне за који јед ног дана дола зи у заба че ну пала нач-
ку варош и буде пред ме том топлих жеља мало ва-
ро шких уда ва ча, да се запле те у нај не ве ро ват ни је 
ситу а ци је, из којих се једва извла чи“. За пред ста ву 
су пра вље ни нови кости ми и декор (вео ма успе ли), 
што још увек није било пра ви ло.  
О дра ма ти за ци ји је било раз ли чи тих мишље ња – од 
већ тра ди ци о нал ног ста ва да рома не, па ни при по-
вет ке уоп ште не тре ба пре та ка ти у драм ски текст, 
до хва ло спе ва да је немач ки писац гото во пости гао 
савр шен ство у тран спо но ва њу при по вет ке у дело по 
све му при ла го ђе но сце ни (Дра ган Алек сић, „Вре-
ме“, 16. мај). Дефи ни шу ћи комад као гро те ску, овај 
кри ти чар нала зи да је Раки тин, као мај стор тог жан-
ра, изван ред но водио глум це при обли ко ва њу лико-
ва и цело куп не пред ста ве. Као чита лац, Живо јин 
Вука ди но вић нај ви ше жали за изгу бље ним опи си-
ма и самим кра јем ори ги нал ног дела, а као позна-
ва о цу теа тра сме та ју му при по ве дач ка раз вла че ња 
и пре при ча ва ња кључ них моме на та при че. Пре во ду 
заме ра мно штво гер ма ни за ма и агра ми за ма због 
којих лико ви гово ре као у Глем ба је ви ма („Поли ти ка“, 
15. мај 1930). Душан Кру нић је оду ше вљен дра мом у 

којој се не губи „ни јед на кап... јасног и густог сока“ 
при по вет ке. Из општег тона добро на мер ног хумо ра 
„дубо ки и бол ни“ Досто јев ски се пома ља тек на кра-
ју, у испо ве сти Зина и де која при зна је заве ру коју је 
ско ва ла са сво јом мај ком, како би пре ва ри ле ста рог 
и боле сног, гого љев ски осли ка ног кне за. Уз сасвим 
сит не, зане мар љи ве при мед бе (повре ме но спо ри ји 
тем по, поне ка незнат на пре те ри ва ња у глу ми), он 
кли че: „Синоћ на пред ста ва је била наш понос“, због 
чега реди тељ заслу жу је „букет лово ро вог цве ћа“ 
(„Прав да“, 16. мај). Др Ран ко Мла де но вић у Срп ском 
књи жев ном гла сни ку (бр. 30 из 1930) ода је при-
зна ње реди те љу који комад тума чи као „гро теск ни 
кошмар“, чиме је „попео Досто јев сков смех до оне 
спе ци јал не јези во сти, која је инту и тив но тра же на и 
нађе на дра ма ти за ци јом... Да није цела ствар режиј-
ски гро теск но поста вље на, рас пли ну ла би се брзо 
шту рост глу мач ке јед но став но сти, и публи ка би осе-
ти ла моно то ни ју изме ђу тек ста и рам пе“. 
После откро ве ња у при сту пу глу ми које су доне ли 
бив ши чла но ви МХТ-а (наро чи то код при ка зи ва ња 
руских кла си ка), наши умет ни ци су забли ста ли. Кру-
нић чак узви ку је: „Наши глум ци су игра ли Досто јев-
ског! То је један диван датум нашег позо ри шта“. Од 
свих акте ра, нај ви ше се иста као Фран Нова ко вић 
који је над ма шио себе и донео уло гу „гото во исто-
риј ске вред но сти“. Жен ски ансамбл је био одли чан, 
осим Жан ке Сто кић којој уло га није одго ва ра ла. 
Вука ди но вић очи глед но није пре по знао (или није 
одо бра вао) гро теск ни при ступ делу, па реди те љу и 
глум ци ма заме ра пре те ри ва ња у изра жа ва њу, чак и 
Нова ко ви ћу чије је пре на гла ша ва ње боле сти глав-
ног јуна ка дове ло до успо ра ва ња и рас те за ња рад-
ње. 
Захва љу ју ћи јед ном сасвим неза до вољ ном ано ним-
ном кри ти ча ру, оста ло је и све до чан ство да је у овој 
пред ста ви, можда први пут, кори шћен ефе кат који 
данас зове мо „плеј бек“ – уме сто глу ми це која је на 
сце ни, окре ну та публи ци леђи ма, певао је неко иза 
заве се.  Пред ста ва је игра на те сезо не 7 и сле де ће 
још 5 пута, а потом се уга си ла.
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Јуриј Ракитин, редитељ
Юрий Ракитин, режиссер

Фран Новаковић (Кнез)
Фран Новакович (Князь)
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ДЯДЮШКИН СОН, старосветская комедия в трех 
действиях; роман Ф. М. Достоевского поставил Карл 
Фольмёллер (Karl Vollmöller); перевод Милана 
Беговича; режиссер Юрий Львович Ракитин; 
Художникпостановщик, художник по костюмам 
Владимир Жедринский. Премьера состоялась 14 мая 
1930 года на сцене популярного Манежа во Врачаре 
(ныне здание Югославского драматического театра).

В анонсе предстоящей премьеры газета «Политика» 
(11, 13 и 14 мая) оценивает, что немецкому писателю 
удалось сделать «отличную комедию, оставив ... весь 
текст оригинала без изменений, так что. … можно еще 
сильнее ощутить мастера-живописца совершенных 
персонажей и гениального конструктора сценической 
обстановки -Достоевского». Так же пишут, что эта 
комедия имела большой успех в театре Рейнхарта. 
«Комедия рассказывает о типе князя-дегенерата, 
который приезжает в отдаленный городок и является 
предметом, которые алчут заполучить все вдовушки 
городка, что приводит к самым невероятным 
ситуациям, из которых он едва выбирается.» Для 
представления были изготовлены новые костюмы 
и декорации (очень удачные), что не всегда было 
правилом для представлений театра.
По поводу драматизации же высказывались разные 
мнения - от уже традиционного, что романы и 
даже рассказы вообще не следует переводить в 
драматический текст, до похвалы за то, что немецкий 
писатель почти достиг совершенства в драматизации 
рассказа (Драган Алексич, «Время», 16 мая). Опреде-
ляя пьесу как гротеск, этот критик находит, что Ракитин, 
как мастер этого жанра, необычайно верно выстроил 
работу актеров при создании характеров персонажей и 
атмосферы всей пьесы. Живоин Вукадинович больше 
всего сожалеет об утерянных описаниях и финале 
оригинального произведения, а как знатока театра 
его беспокоят повествовательные врезки и пересказы 
ключевых моментов повествования. Перевод 
критикуется за обилие германизмов и аграмизмов, 
из-за которых персонажи говорят, как в драме «Семья 
Глембаевых» («Политика», 15 мая 1930 г.). Душан 
Крунич в восторге от драмы, которая «не теряется ни 

капли... прозрачного и густого сока» оригинального 
текста. Из общего тона благонамеренного юмора, 
прорывается «глубоки и больной» Достоевский: в 
конце, в исповеди Зинаиды, которая признает аферу, 
которую она предприняла с матерью, чтобы обмануть 
старого и больного, нарисованного по-гоголевски, 
князя. С очень мелкими, незначительными 
замечаниями (иногда медленнее чем нужно, иногда 
с переигрываниям) критик заявляет: «Вчерашний 
спектакль был нашей гордостью», поэтому режиссер 
заслуживает «лаврового венка» («Правда», 16 мая.). В 
«Сербской литературной газете» (№ 30 от 1930 г.) доктор 
Ранко Младенович отдает дань уважения режиссеру, 
который интерпретирует пьесу как «гротескный 
кошмар», который «возвел смех Достоевского до 
той особой жуткости, которую интуитивно искали 
и нашли те, кто работал над пьесой ... И если бы не 
было гротеска, то неуклюжесть актерской простоты 
быстро перестала бы быть интересной и публика бы 
заскучала, глядя на сцену».
После откровений в подходе к актерской игре 
бывших участников МХТ (особенно когда они играли 
в спектаклях русскую классику) наши артисты, будучи 
хорошими учениками, блистали. Крунич восклицает: 
«Наши актеры играли Достоевского! Это важная дата 
для нашего театра!» Из всех актеров больше всего 
выделялся Фран Новакович, который превзошел 
самого себя и сыграл роль «почти исторического 
значения». Женский ансамбль был отличным, 
за исключением Жанки Стокич, которой роль не 
удалась. Вукадинович как критик, по всей видимости 
не одобрял выбор режиссера, создавшего гортеск, 
поэтому критиковал все и даже Новаковича, считая, 
что его концентрация на болезни героя замедлила 
развитие сюжета.
Благодаря обзору одного недовольного анонимного 
критика у нас есть свидетельство того, что в этой 
пьесе, возможно, впервые использовался эффект, 
который мы сегодня называем «плейбэк» - вместо 
актрисы, которая находится на сцене спиной к 
публике, пел другой голос, находящийся за занавесом. 
Спектакль в этом сезоне выдержал 7 представлений, а 
в следующем пять. 
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ЗЛО ЧИН И КАЗНА, дра ма у девет сли ка; роман 
Ф. М. Досто јев ског дра ма ти зо вао П. Кра сно пољ
ски; пре вео Вели мир Живо ји но вић; реди тељ Н. О. 
Маса ли ти нов к.г;  сце но граф Вла ди мир Жедрин
ски. Пре ми је ра 26. мар та 1935.

За ново поја вљи ва ње овог вели ког дела на нашој 
сце ни, анга жо ван је нека да шњи худо же стве ник, у том 
тре нут ку први реди тељ Народ ног позо ри шта у Софи-
ји, Маса ли ни тов. Сва је при ли ка да је запра во пре-
нео бугар ску постав ку која је тамо дожи ве ла вели ки 
успех. Комад је при пре ман месец дана, што је у оно 
вре ме била рет кост. У наја ви пре ми је ре, у раз го во-
ру обја вље ном у листу Народ ног позо ри шта „Сце на“, 
30. март 1935, реди тељ наро чи то хва ли дра ма ти за-
ци ју. Аутор, који је сво је вре ме но док то ри рао радом 
„Досто јев ски као драм ски писац“, за глав ног јуна ка 
и око сни цу рад ње поста вља Рас кољ ни ко ва, посеб ну 
пажњу посве ћу ју ћи „оној интен сив ној бор би изме ђу 
хлад ног разу ма и усплам те лог срца“ глав ног јуна ка. 
Фабу лу кон ци пи ра у девет сли ка, од којих се само 
прва зби ва пре уби ства које се не при ка зу је на сце ни.  
Пре ми је ра је иза зва ла вели ко инте ре со ва ње струч не 
јав но сти. Сачу ва но је више кри ти ка: 
Вели бор Гли го рић, „Поли ти ка“ (28. март 1935), Дра-
ган Алек сић, „Вре ме“ (28. 3. 1935), Душан Кру нић, 
„Прав да“ (28. март 1935), Др М. А. X., „Штам па“ (29. 
март 1935), Ста ни слав Вина вер „Срп ски књи жев ни 
гла сник“ (16. април 1935).
Нај ве ћа замер ка дра ма ти за ци ји била је заста ре лост 
– непојм љи ва масов на стра да ња током Вели ког рата 
ути ца ла су на про ме ну пер спек ти ве савре ме них гле-
да ла ца. У вре ме рас па да мора ла и пора ста его цен-
три зма, чак је и сама тема оце ње на као пре ва зи ђе на 
за при ка зи ва ње на сце ни. По оби ча ју, кри ти ка заме-
ра кома ду и недо вољ но изра же ну пси хо ло шку ком по-
нен ту ори ги нал ног дела. Вели бор Гли го рић кон ста ту-
је да комад оби лу је дугим опте ре ћу ју ћим моно ло зи ма, 
одно си изме ђу лико ва су недо ре че ни, моти ви зло чи на 
нису расве тље ни те ни пока ја ње нема потреб ну сна гу 
и дуби ну. Вина вер наво ди да је аутор дра ма ти за ци-

је „оскр на вио Досто јев ског мело дра мом... при ка зу ју-
ћи га кон вен ци о нал ним, као филм Гре те Гар бо... без 
врхов ног стра хо по што ва ња пред Досто јев ским, пред 
тек стом, пред лич но сти ма. Он их је упро стио до обич-
ног кри ми на ла“.
Режи ја и глу ма су неми нов но и даље посма тра ни 
у све тлу поре ђе ња са худо же стве ни ци ма. Реди тељ 
није оправ дао оче ки ва ња: лико ви и одно си међу 
њима нису детаљ но про сту ди ра ни, постав ци недо-
ста је инвен тив ност, пред ста ва није дала пси хо ло шка 
пре ви ра ња, није доча ра ла „при гу ше ну атмос фе ру 
јед не бол не дра ме“; режи ја је кре ну ла путем сти ли-
за ци је која је оста ла недо ре че на, губе ћи се у мно штву 
непо треб них нату ра ли стич ких дета ља.
Пре ма наво ди ма штам пе, буду ћи да реди тељ није 
позна вао ансамбл, за (углав ном неа де кват ну) поде-
лу је заслу жан реди тељ дра ме, Раша Пла о вић. У 
њего вом тума че њу Рас кољ ни ков је био само оби чан 
кри ми на лац упла шен од закон ске казне, пре о се-
тљив сла бић и плач љи ви боле сник; уло гу је гра дио 
спољ ним сред стви ма, без гра да ци је и тран сфор ма-
ци је, под се ћа ју ћи на сво је рани је кре а ци је. Иако није 
досе гао ненад ма шног Поли кар па Павло ва из пред-
ста ве МХТ-а, Мили во је Жива но вић који је недав но 
дошао у ансамбл, био је у уло зи Пор фи ри ја „извр стан 
инте лек ту ал ни шахи ста“, баш као што је писац зами-
слио. Дара Мило ше вић је била погре шан избор за 
уло гу Соње коју је кре и ра ла јед но стра но, као скру ше-
ну калу ђе ри цу а не као несрећ ну про сти тут ку; Фран 
Нова ко вић је био одли чан Мар ме ла дов, мада је могао 
бити „екс пло зив ни ји“; Арсе но вић ка је у уло зи мај ке 
успе ла да ухва ти срж пишче ве зами сли, у чему јој се 
при бли жи ла и Косо ва у уло зи Дуња ше. Груп на игра, 
међу тим, није досе гла стан дар де које су успо ста ви ли 
худо же стве ни ци.
Вина вер даје општи ути сак: „Досто јев ски, на пола 
пута. Залу тао“. 
Иако је постав ка очи глед но боље при мље на од стра-
не публи ке – до кра ја сезо не је оди гра на укуп но 9 
пута – из неког раз ло га је од сле де ће сезо не нема на 
репер то а ру.  
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Н. О. Масалитинов, редитељ
Н. О. Масалитинов, режиссер

Дара Милошевић (Соња)
Дара Милошевич (Соня)

Сцена из представе
Сцена из спектакля
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Сценографска скица 
– слика „Соба Прокофија“

Сценографический эскиз − 
«Комната Прокофия».

Владимир Жедрински, 
сценограф
Владимир Жедринский, 
сценограф
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ, драма в девяти 
картинах; Роман Ф. М. Достоевского инсценировал П. 
Краснопольский; перевод Велимира Живоиновича; 
директор Н. О. Массалитинов к.г.; Художник
постановщик Владимир Жедринский. Премьера 
состоялась 26 марта 1935 года.

Для нового появления этого великого произведения 
на нашей сцене был нанят бывший артист, в то время 
первый директор Национального театра в Софии 
Массалинитов. Он просто перенес на сербскую сцену 
спектакль, поставлены в Болгарии. Представление 
готовилось месяц, что было редкостью в то время. В 
анонсе премьеры, в беседе, опубликованной в газете 
Национального театра «Сцена», режиссер особо хвалит 
драматизацию. Сценарист, получивший докторскую 
степень, написав диссертацию «Достоевский как 
драматург», делает Раскольникова главным героем 
и стержнем произведения, уделяя особое внимание 
«напряженной борьбе между холодным умом и 
пылающим сердцем» главного героя.. Он задумал сюжет 
в девяти картинах, из которых только первая происходит 
перед убийством, которое не показывают на сцене.
Премьера вызвала большой интерес театральной 
общественности. В прессе вышло множество отзывов: 
Велибор Глигорич, «Политика» (28 марта 1935 г.), 
Драган Алексич, «Време» (28 марта 1935 г.), Душан 
Крунич, «Правда» (28 марта 1935 г.), доктор М. А. 
X., «Пресса» (29 марта 1935 г.), Станислав Винавер 
«Сербский литературный вестник» (16 апреля 1935 
г.). Самой большой претензией к сценарию была его 
архаичность: время после Великой войны изменило 
взгляды и вкусы современного зрителя. В период 
падения морали и роста эгоцентризма даже сама 
тема была оценена как устаревшая для показа на 
сцене. Как обычно, критикам не нравилось и то, что 
на сене слабо передано психологическое напряжение 
оригинального текста. Велибор Глигорич утверждает, 
что пьеса изобилует длинными, обременительными 
монологами, отношения между персонажами неполны, 
мотивы преступлений не выяснены, а раскаяние 
не имеет необходимой силы и глубины. Станислав 
Винавер заявляет, что автор инсценировки «осквернил 

Достоевского мелодрамой ... сделав его банальным, 
как фильм Греты Гарбо ... нет ни понимания, ни трепета 
перед Достоевским, его текстом, его персонажами. 
Все сведено к обычному детективу».
Режиссура и актерское мастерство все еще неизбежно 
рассматривались в свете сравнения с артистами 
МХАТ-а. Режиссер не оправдал ожиданий: персонажи и 
отношения между ними не были детально проработаны, 
постановке не хватало изобретательности, спектакль 
не вызывал психологического потрясения, не 
создавал «приглушенной атмосферы болезненной 
драмы»; режиссура пошла по пути стилизации, 
которая оставалась расплывчатой, терявшейся во 
множестве ненужных натуралистических деталей. 
Газеты писали, что, поскольку режиссер не знаком 
был с труппой, постановщик спектакля Раса Плаович 
отвечал за деление ролей (в основном неудачное). 
В его интерпретации Раскольников был обычным 
преступником, боящимся судебного наказания, 
сверхчувствительным слабаком и плаксивым 
психопатом; роль создавалась внешними средствами, 
без градаций и трансформаций, напоминая 
ранние довоенные спектакли. Не дотянувшись до 
непревзойденного Поликарпа Павлова, игравшего 
в спектаклях МХАТ, Миливое Живанович, недавно 
присоединившийся к ансамблю, играл Порфирия 
как «отличного интеллектуального шахматиста», 
как и предполагал писатель. Дара Милошевич 
была неудачным выбором на роль Сони, которую 
она интерпретировал односторонне, ведя себя как 
раскаявшаяся монахиня, а не несчастная проститутка; 
Фрэн Новакович был превосходным Мармеладовым, 
хотя мог бы быть и более «взрывным»; В роли 
матери актрисе Арсенович удалось уловить суть идеи 
писателя, в которой приблизилась и Косова в роли 
Дуняши. Однако в целом игра не впечаталила публику 
и была далеко от стандартов МХАТ-а.
Станислав Винавер сформулировал общее 
впечатления: «Достоевский заблудился на полпути.» 
Хотя спектакль был лучше воспринят публикой , чем 
предыдущий и сыгран был 9 раз, но и обойден в 
репертуаре следующего сезона.
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ИДИ ОТ, роман Ф. М. Досто јев ског пре ра дио Мио
драг М. Пешић; реди тељ Тито Стро ци к. г. Пре ми
је ра 30. децем бра 1937. 

Из сачу ва них новин ских напи са сазна је мо да је 
комад био начи њен у 10 сли ка, чију везу обја шња-
ва „нека врста кла сич ног про ло га“ изме ђу сли ка. 
Тач ни је: по узо ру на дра ма ти за ци ју Зло чи на и казне 
у изво ђе њу худо же стве ни ка од пре осам годи на, 
Пешић уво ди „чте ца“ тј. чита о ца (нара то ра) који 
чита дело ве рома на изме ђу којих глум ци игра ју 
поје ди не сце не, ода бра не не по зна ча ју већ по дра-
ма тич но сти.
Књи жев ни кри ти чар Милош Сав ко вић у „Срп ском 
књи жев ном гла сни ку“ (књ. 53, јану ар-април 1938) 
пово дом ове пре ми је ре поку ша ва да раз ре ши вечи ту 
диле му кри ти ча ра: да ли дела Досто јев ског уоп ште 
дра ма ти зо ва ти. Он сма тра да њего ва дела сва ка ко 
тре ба игра ти на сце ни и на тај начин их при бли жи-
ти ширем ауди то ри ју му, али даје општа упут ства за 
дра ма ти за ци ју: избе ћи иде а ли стич ке и тран сцен-
ден тал не еле мен те а оста ви ти реа ли зам; ода бра-
ти „сце не, суко бе и лич но сти помо ћу којих се може 
рекон стру и са ти дина ми ка хао са и кон тра дик ци ја 
руског дру штва“ XIX века; избе га ва ти и „дескрип-
тив не, ана ли тич не, нара тив не вер бал не диа ло-
ге који оте жа ва ју сце ну, чине је тро мом, гуше њен 
живот“. Ову дра ма ти за ци ју оце њу је као погре шну и 
заста ре лу, те кон ста ту је да је наму чи ла и упра ву и 
реди те ља, и глум це који су „сва ка ко нај ма ње кри ви 
за ова кав екс пе ри мент, јер су са жаром ради ли“.
И оста ле сачу ва не кри ти ке (Ж.В. „Поли ти ка“, 1. 
јану ар 1938; др Нико ла Мир ко вић, „Вре ме“,1. јану-
ар 1938; Душан Кру нић, „Прав да“, 2. јану ар 1938) 
слич но оце њу ју комад, са нагла ском да инси сти-
ра на одно су Мишки н–А гла ја, на уштрб зна чај ни јег 
Мишкин –На ста си ја, те недо вољ но пла стич но при-

ка зу је коле ба ње Фили пов не изме ђу два љубав ни ка.
Кри ти ка него ду је што је поред „кућ них руских“ 
реди те ља – Раки ти на, Павло ва и Гре чо ве позван 
Стро ци, који је режи рао инте лек том, а за Досто јев-
ског је потреб но више. Забе ле же но је и да је реди-
тељ потен ци рао исцеп ка ност фраг ме на та и фаво-
ри зо вао спо ред не на уштрб глав них јуна ка, али је 
дао доста добар тем по пред ста ви. 
Уз сит не замер ке, глу мач ки ансамбл је био одли чан: 
Мата Мило ше вић је дао Мишки на јед но став ним, 
дис крет ним сред стви ма вео ма успе шно; Жива но-
вић је био сочан и бру та лан Рого жин; Ката ли нић ка 
је била каћи пер на, али недо вољ но осе ћај на Наста-
си ја; у епи зод ној уло зи Јепан чи не се иста кла Мара 
Табор ска, док мла да Урба но ва није раз у ме ла свој 
лик, а ни реди тељ јој није помо гао. 
Ни ова постав ка није била дугог века – те сезо не је 
оди гра на 8 пута, а сле де ће све га јед ном. 

***
Поме ни мо да је пред поче так Дру гог свет ског рата 
бео град ска публи ка виде ла Зло чин и казну и у изво-
ђе њу Народ ног позо ри шта Кра ља Петра II из Сара-
је ва: на првом госто ва њу ове куће у пре сто ни ци, 
22. и 23. фебру а ра 1941, дру ге вече ри је при ка за-
на позна та дра ма ти за ци ја Кра сно пољ ског, у режи ји 
Васе Коси ћа.
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Мата Милошевић (Кнез 
Мишкин) и Миливоје 

Живановић (Рогожин)
Мата Милошевич (Князь 

Мышкин) и Миливое Живанович 
(Рогожин)

Миливоје Живановић (Рогожин), Блаженка Каталинић (Барашкова) и Мата Милошевић (Кнез Мишкин)
Миливое Живанович (Рогожин), Блаженка Каталинич (Барашкова) и Мата Милошевич (Князь Мышкин)

Тито Строци, редитељ
Тито Строци, режиссер
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ИДИОТ по роману Ф. М. Достоевского переработал 
Миодраг М. Пешич; режиссер Тито Строцци к. г. 
Премьера 30 декабря 1937 года.

Из сохранившихся газетных статей мы узнаем, 
что спектакль состоял из 10 картинок, связь 
которых объясняется посредством «своеобразного 
классическим прологом» между картинками. 
Точнее: по примеру спектакля „Преступление и 
наказание» исполнении театра МХАТ, Пешич вводит 
роль представляет «рассказчика», , который читает 
части романа, между которыми актеры разыгрывают 
отдельные сцены, выбранные не по значению, а по 
силе драматичности.
Литературный критик Милош Савкович в «Сербском 
литературном вестнике» (книга 53, январь-апрель 
1938 г.) по случаю этой премьеры пытается решить 
извечную дилемму критиков: драматизировать ли 
произведения Достоевского вообще. Он считает, 
что произведения писателя безусловно должны 
быть представлены на сцене и их должна видеть 
широкая аудитория, и дает общие инструкции для 
драматизации произведений Достоевского: следует 
избегать идеалистические и мистические элементы 
и опираться на реализм; нужно выбрать «сцены, 
конфликты и личности, с помощью которых можно 
реконструировать динамику хаоса и противоречий 
российского общества» XIX века; следует избегать 
«описательных, аналитических, повествовательных 
словесных диалогов, которые усложняют сцену, 
делают ее вялой, душат ее». Он оценивает данную 
драматизацию как неправильную и устаревшую и 
заявляет, что она была мучением и для сценариста, 
и для режиссера и актеров, которые «менее всего 
виноваты, что участвовали в этом эксперименте, 
поскольку работали с рвением». 
Другие сохранившиеся об этом спектакле отзывы 
(З.В. «Политика», 1 января 1938 г .; доктор Никола 

Миркович, «Время», 1 января 1938 г.; Душан Крунич, 
«Правда», 2 января 1938 г.) похоже оценивают пьесу, 
подчеркивая, что она выдвигает на первый план 
отошения межды Мышкиным и Аглаей в ущерб 
более важному диалогу Мышкин-Настасья и, что в 
ней недостаточно пластично изображны колебания 
Настасьи Филипповны между двумя ее любовниками.
Критики были возмущены и тем, что, помимо 
«отечественных русских» режиссеров - Ракитина, 
Павлова и Греч, был приглашен Строцци, режиссер 
сделавший упор на интеллект, в то время как 
для Достоевского этого недостаточно. Также 
было отмечено, что режиссер сделал акцент на 
фрагментации, поделив текст на отрывки, часто 
отдавая предпочтение второстепенным эпизодам в 
ущерб, что впрочем придало спектаклю хороший темп.
Актерский ансамбль, занятый в пьесе, был, за редкими 
претензиями, великолепным: Мата Милошевич 
очень удачно сыграл Мышкина, используя простые, 
сдержанные средства; Живанович был ярким и 
жестоким Рогозиным; Каталинич была наивна, но 
недостаточно эмоциональна в роли Настасьи. В 
эпизодической роли одной из сестер Епанчиных 
блистала Мара Таборска, но играющая другую 
сестры юная Урбанова не совсем поняла характер 
персонажа, а режиссер не помог ей его осознать. Это 
представление тоже не было долгожителем сцены:в 
первом сезоне его ставили 8 раз, а в следующем - 
только однажды.

***
Напомним также, что перед началом Второй мировой 
войны белградские зрители увидели «Преступление 
и наказание» в исполнении Национального театра 
короля Петра II из Сараево: это были их первые га-
строли в столице 22 и 23 февраля 1941 года со зна-
менитой постановкой сценариста Краснопольского и 
режиссера Васы Косича.
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***
Нај зад, наве ди мо и јед ну зани-
мљи вост – Фјо дор Михај ло вич 
Досто јев ски се нашао на сце ни 
Народ ног позо ри шта у Бео гра-
ду и као драм ски лик! Он је био 
глав ни јунак дра ме Вол га, Вол
га! Душа на С. Нико ла је ви ћа. 
Пре ми је ра је била 23. новем-
бра 1935, комад је режи рао 
Радо слав Веснић, а у уло зи 
Досто јев ског је насту пио Фран 
Нован ко вић.

***
Напоследок отметим 
одну любопытную вещь 
- Федор Михайлович 
Достоевский оказался 
на сцене Национального 
театра в Белграде и в роли 
драматического персонажа! 
Он был главным героем драмы 
«Волга, Волга!» Душана С. 
Николаевича. Премьера 
состоялась 23 ноября 1935 
года, спектакль поставил 
Радослав Веснич, а Фран 
Новакович исполнила роль 
Достоевского.

Фран Новаковић 
(Ф. М. Достојевски) и Роксанда 

Луковић (Лидија Васиљевна)
Фран Новакович (Достоевский), 

Роксанда Лукович (Лидия 
Васильевна)
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ФЈО ДОР МИХАЈ ЛО ВИЧ ДОСТО ЈЕВ СКИ рођен је Москви 11. новем бра 1821. годи не као дру го дете Миха и ла 
Андре је ви ча Досто јев ског, лека ра у Мари јан ској бол ни ци за сиро ти њу, и мај ке Мари је Фјо до ров не Неча је-
ве. После смр ти мај ке, 1837. са бра том Миха и лом одла зи на сту ди је у Санкт Петер бург на Вој но-инже њер-
ску ака де ми ју. После само годи ну дана рада у стру ци, дао је отказ и почео да се бави књи жев но шћу.
У про ле ће 1845. је завр шио рад на свом првом рома ну Бед ни људи. Кри ти ча ри су са оду ше вље њем писа ли 
о првом делу мла дог писца, али Двој ник није поно вио овај успех. 
Кра јем апри ла 1849. писац је, као члан ради кал ног тај ног дру штва, ухап шен и осу ђен на стре ља ње, а потом 
са оста лим петра шевц ма непо сред но пре погу бље ња поми ло ван. Стре ља ње је заме ње но тешким при сли-
ним радом. Чети ри годи не које је про вео као затво ре ник у Омској там ни ци послу жи ће му као инспи ра ци ја 
за дело Запи си из мртвог дома. У Семи па ла тин ску је упо знао Мари ју Иса је ву, којом се 1857. оже нио, да би 
се  вра тио у Санкт Петер бург 1859. Наред них годи на обја вљу је дела Пони же ни и увре ђе ни и Запи си из под
зе мља. Први пут је 1862. посе тио Фран цу ску, Немач ку, Енгле ску, Швај цар ску и Аустри ју; по Евро пи дру ги 
пут путу је 1863. и тамо упо зна је мла ду Апо ли на ри ју Сусло ву. Поје ди ни аспек ти ком пли ко ва не љубав не везе 
и зави сност од руле та при сут ни су у рома ни ма Коц кар и Иди от.  
Повра так Досто јев ског у Руси ју су обе ле жи ли тужни дога ђа ји: 1864. уми ру му жена и ста ри ји брат. Непо-
во љан уго вор са изда вач ком кућом при мо рао га је да исто вре ме но ради на рома ни ма Коц кар и Зло чин и 
казна. У живо ту писца поја ви ла се сте но граф ки ња Ана Снит ки на, која је поста ла њего ва дру га супру га. 
Нај ва жни ја дела Досто јев ског, позна та под нази вом „вели ко петок ниж је“, наста ла су после 1865. годи не: 
Зло чин и казна (1866), Иди от (1868), Зли дуси (1871−1872), Мла дић (1875) и Бра ћа Кара ма зо ви (1881). Ови 
рома ни спа да ју међу нај по зна ти ја и нај чи та ни ја дела свет ске књи жев но сти.
Досто јев ски је умро 9. фебру а ра 1881. Сахра њен је на Тихвин ском гро бљу у мана сти ру Све тог Алек сан дра 
Нев ског у Санкт Петер бур гу. 

Доц. др Ана Jaковљевић-Раду но вић
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ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТО ЕВ СКИЙ родился в Москве 11 ноября 1821 года и был вторым ребен ком 
вра ча Мари ин ској больницы для бедных Миха и ла Андре е ви ча Досто ев ско го и  Марии Федо ровны Неча-
е вой. После сме р ти мате ри, в 1837 году, он вме сте с бра том Миха и лом отпра вился учиться в Петер бург в 
Воен но-инже нер ную ака де мию. После окон ча ния ака де мии и все го лишь года работы по про фес сии он 
уво лился и начал лите ра тур ную деятельность. Весной 1845 года он закон чил рабо ту над сво им первым 
рома ном «Бедные люди». Кри ти ки вос тор жен но писа ли о пер вой рабо те моло до го писа теля, хотя его сле-
дующее про из ве де ние «Двойник» не пов то рил успе ха пер вой кни ги.
В кон це апреля 1849 года писа тель, как член ради кального тайного общества – круж ка Петра шев ско го, 
был аре сто ван и при го во рен к рас стре лу. Петра шевцы, включая писа теля,  были поми ло ваны непо сред-
ствен но перед казнью. На сме ну рас стре лу при шли каторжные работы. Четыре года, про ве денные узни ком 
в омской тем ни це, послу жат толч ком для созда ния про из ве де ния «Запи си из Мер тво го дома». В Семи па-
ла тин ске Досто ев ский позна ко мился с Марией Иса е вой, на кото рой женился в 1857 году. Он вер нулся в 
Петер бург в 1859 году. В после дующие годы были опу бли ко ваны «Уни женные и оскор бленные» и «Запи-
си из под полья». В 1862 году Досто ев ский впервые посе тил Фран цию, Гер ма нию, Англию, Швейцарию и 
Австрию. Во вто рой раз он отпра вился в путе ше ствие по Евро пе в 1863 году и встре тил там юную Апол ли-
на рию Сусло ву. Неко торые аспекты их сложных отно ше ний, а так же его зави си мо сти от рулет ки  при сут-
ствуют в рома нах «Игрок» и «Иди от».
Возвращение в Рос сию озна ме но ва лось печальными событиями: в 1864 году уме р ли жена и ста р ший брат 
Досто ев ско го. Небла го приятный кон тракт с изда тельством заста вил его рабо тать над рома на ми «Игрок» 
и «Пре сту пле ние и нака за ние» одно вре мен но. Имен но в это время в его жизни появилась сте но гра фист ка 
Анна Снит ки на и ста ла его вто рой женой.
Наи бо лее важные про из ве де ния Досто ев ско го, известные как «Вели кое Пятик ни жие», были напи саны 
после 1865 года: «Пре сту пле ние и нака за ние» (1866), «Иди от» (1868), «Злые души» (1871-1872), «Моло дой 
чело век» (1875). ) и «Братья Кара ма зовы» (1881). Эти романы входят в число самых известных и чита емых 
про из ве де ний миро вой лите ра туры.
Досто ев ский умер 9 февраля 1881 года. Похо ро нен на Тихвин ском клад бище Алек сан дро-Нев ско го 
монастыря в Санкт-Петер бур ге.

Доц. др Ана Яковле вич-Раду но вич
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