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ПРО ЛОГ
„Ма кроз ка кав пе ри од да про ла зи те за и ста ми слим да је нај ва жни је 

во ле ти жи вот. Мла ди љу ди че сто ни су све сни ко ли ко је љу бав 
бла го твор на и ле ко ви та, по го то во она ко ју да је мо.“ 1
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Ле ген да бе о град ског и срп ског глу ми шта, пр ва ки ња По зо ри шта на Цр ве ном 
Кр сту, ве те ран ода но сти, Та тја на Лу кја но ва на пу сти ла нас је пре пет го ди на, док не-
за бо рав на Мод, Ло ра, Ма ка Ле ла, Бер та, До на Ел ви ра и дру ге, још увек су у се ћа њу 
мно гих ње них по што ва ла ца. Сво јим умет нич ким ан га жма ном, ду гим пре ко шест 
де це ни ја, Лу кја но ва је оста ви ла не из бри сив траг у исто ри ји срп ског те а тра, на ро-
чи то Бе о град ског драм ског по зо ри шта, ко ме је по све ти ла цео свој жи вот. 

Мно ги је пам те као „глу ми цу ба лет ског хо да и де чи јег гла са у ко ме су мо-

гу ћи и Бе кет и Ага та Кри сти и ба ке и удва ра чи це и де ча ци и ли си це.“2 Оства ри ла 
је чи та ву га ле ри ју ра зно вр сних и упе ча тљи вих ли ко ва, игра ју ћи са под јед на ким 
оду ше вље њем и глав не и епи зод не уло ге, при хва та ју ћи све што јој се по ну ди из 

не ка квог осе ћа ња ди сци пли не и ети ке по зо ри шта3. Њен глу мач ки из раз од ли ко-
вао се не по сред но шћу и „при род но шћу у ни јан со ва ном ова пло ћи ва њу сло же них 

и че сто пси хо ло шки кон тра дик тор них ста ња.“4  
Про сла ви ла се ка рак тер ним и лир ско - драм ским уло га ма, а и у обла сти ко-

ме ди је пру жи ла је за ви дан ни во. По умет нич кој сна зи и људ ској то пли ни по себ но 
се пам ти ње на ве ли чан стве на Мод у Ха ролд и Мод, као и ње не уло ге у са вре ме-
ним аме рич ким дра ма ма (Ста кле на ме на же ри ја, По глед са мо ста, Си ла зак Ор фе-
ја, Лов на ве шти це ...), али и у де ли ма Кр ле же (У аго ни ји), Че хо ва (Ви шњев сад), 
Брех та (До бри чо век из Се чу а на), Хин га (Бер ти но бла го), Хсјун га (Го спо ђа Би сер на 
Ре ка), Пе ки ћа (Бу ђе ње вам пи ра), Бе ке та (Срећ ни да ни), По по ви ћа (Утва пти ца зла-
то кри ла) и дру гих.

Сво је уло ге на у чи ла је да цр пи из жи во та стал но сум ња ју ћи у њи хов ис ход, 
али упор на и го то во увек успе шна и за до вољ на на кра ју. „Сва ка но ва уло га за ме не 
је пот пу на „та бу ла ра за“. По сле про чи та ног тек ста, осе ћам се као да ни ка да до та-
да ни шта ни сам ра ди ла. Ми слим да је то до бар и је ди ни пра ви по лаз за спре ма ње 

уло ге.“5

 Оства ри ла је ве ли ки број ро ла ко је ни је до жи вља ва ла као „сво је“, пре ма ко-
ји ма је има ла от пор. И тре ба ло јој је мно го тру да и му че ња да их са вла да. „За сва ку 
уло гу на у чи ла сам и да цр пим из вла сти тог жи во та. Чак и ка да су не га тив не, мо гу 
им да ти са мо оно, што но сим у се би. Та ко сам на у чи ла да раз у мем и ма ло гра ђан ку 
Ме, из Мач ке на уси ја ном ли ме ном кро ву, ко ју у по чет ку ни сам тр пе ла. До га ђа се 
да ни сам за до вољ на ли ком па га ме њам, на до гра ђу јем. Ка да осе тим дру га чи ји од-

јек у пу бли ци знам: на пра вом сам пу ту.“6

Сма тра ла је да јој се са мо че ти ри пу та до го ди ло да игра „сво је“ уло ге, ми-
слив ши на: Мод у Ха ролд и Мод, Ра њев ску у Ви шњи ку, Лу лу у Ве чи том мла до же њи 
и Ло ру у Ста кле ној ме на же ри ји. За Мод је го во ри ла да јој је нај ми ли ја.

 Та тја на Лу кја но ва је би ла по у здан и дра го цен са рад ник ко ле га ма на сце-
ни и оми ље на глу ми ца ре ди те ља свих ге не ра ци ја. Мно го их је про шло кроз њен 
умет нич ки жи вот. Од Мар ка Фо те за, Пре дра га Ди ну ло ви ћа, Со је Јо ва но вић, Ми ње 
Де ди ћа, пре ко Не бој ше Ко ма ди не, Алек сан дра Ог ња но ви ћа, до Па о ла Ма ђе ли ја, 
Де ја на Ми ја ча, Ми лен ка Ма ри чи ћа, Ди ми три ја Јо ва но ви ћа, Ко ка на Мла де но ви ћа 
и дру гих.

Че сто је зна ла да ис так не да је глу ма јед на спре га из ме ђу оно га што се де-
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ша ва на сце ни и пу бли ке. „За хва љу ју ћи пу бли ци глу мац про ве ра ва оно што ра ди. 
Глу мац се пре да је оно ме што ра ди. С дру ге стра не, има јед ног кон тро ло ра. Пу бли-
ку. Глу мац је чу је и осе ћа. Ако се на сце ни до га ђа ју пра ве ства ри, он да и пу бли ка 
ре а гу је на пра ви на чин. За глум ца је ја ко ва жан тај флу ид. Увек сам ве ро ва ла да 
је пу бли ка не рас ки ди ви део сва ког по зо ри шног чи на. Ја играм са за до вољ ством 

баш за та кву пу бли ку.“7 А Та тја на Лу кја но ва је би ла љу би ми ца сво је вер не пу бли ке. 
Са мим ње ним из ла ском на сце ну пред ста ва је по ста ја ла бли ски ја пу бли ци и за шти-
ће на од не у спе ха.

По зо ри ште је Та тја ни Лу кја но вој би ло не са мо про фе си ја већ и хо би, спа да-
ла је у па си о ни ра не, ве о ма за хвал не по зо ри шне гле да о це. Во ле ла је да се сме је од 
свег ср ца, а има ла је за ра зан смех, та ко да се још пре при ча ва анег до та ка да јој је 
Ми ра Тра и ло вић обе ћа ла хо но рар што мо би ли ше пу бли ку и по ди же мо рал глум-

ци ма.8 Уме ла је да се ра ду је сва кој до број пред ста ви и свог и дру гих по зо ри шта, 
ра до ва ла се свим до брим оства ре њи ма ње них ко ле га и оба ве зно им је, по сле пре-
ми је ре, да ри ва ла цве ће, де ша ва ју ћи се да то бу де је ди но ко је су при ми ли.
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ПР ВИ ЧИН:
 ОД РА СТА ЊЕ 

„Од мај ке сам на сле ди ла ве за ност за Ср би ју.
 Ру си ја је мо ја отаџ би на,

 али Ср би ја је мо ја до мо ви на.“
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Та тја на Лу кја но ва, по мај ци Срп ки ња, по оцу Ру ски ња, ро ђе на је 6. но вем-
бра 1923. го ди не на Дор ћо лу, у Бе о гра ду. Због че стих се лид би ра ну мла дост про-
ве ла је у раз ли чи тим де ло ви ма срп ске пре сто ни це, да би се у јед ном тре нут ку 
по ро ди ца Лу кја нов уста ли ла на Вра ча ру, ко ме је Та тја на оста ла вер на све до сво је 
смр ти, 18. ав гу ста 2003. го ди не. 

Мај ка Вар ва ра би ла је на да ле ко чу ве на по сво јој ле по ти, сма тра на је чак нај-
леп шом де вој ком Хо мо ља. По ти ца ла је од по ро ди це Се де ли но вић из Мај дан пе ка, 
чи ји пре ци су до шли из Сло вач ке на по зив кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, да би уна-
пре ди ли ру дар ство у том кра ју Ср би је. Не из мер ну љу бав пре ма но вој до мо ви ни 
пре но си ли су са ге не ра ци је на ге не ра ци ју.

Отац Лав Ми ха и ло вич Лу кја нов (име до био по ве ли ком пи сцу Ла ву Тол сто-
ју), ро ђен је у гра ду Ту ли, у Ру си ји. Остав ши у че твр тој го ди ни без ро ди те ља, бри гу 
о ње му пре у зе ла је тет ка На та ли ја, уда та за јед ног од гро фо ва Тол стој и до ве ла га у 
Мо скву, где је сту ди рао и ста ти рао у Бољ шом те а тру. Као бе ло гар де јац, Вран ге лов 
офи цир, бе же ћи од бољ ше ви ка по сле Ре во лу ци је, сти гао је у Ју го сла ви ју 1920. 
го ди не. Са гру пом ру ских струч ња ка, по слат је у Мај дан пек, где је за па зио ле пу 
Вар ва ру. Убр зо су се вен ча ли, пре шли у Бе о град, до би ли ћер ку Та тја ну и жи ве ли 
скром но од ње го ве пла те, ко ју је за ра ђи вао ра де ћи у Мо но по лу. 

Сво га оца, лир ску, умет нич ку ду шу, Та тја на је обо жа ва ла. Вас пи та вао ју је 
у ру ском ду ху, учио је ру ском је зи ку, ре ци то ва њу, цр тао јој стри по ве са жи во ти-
ња ма, пра вио по зо ри ште и ма ри о нет ске лут ки це, про бу див ши у њој ра до зна лост 
пре ма умет но сти. Сво јим ле пим, при јат ним гла сом чи тао јој је ру ске бај ке, пе вао 
јој пе сме и опер ске ари је, го во рио јој о Ру си ји и ње ном де ди, ру ском пле ми ћу 
Ми ха и лу Лу кја но ву, ко ји је као до бро во љац у срп ско – тур ском ра ту од ли ко ван 

Ор де ном за хра брост.9

 На ве ли ко про ти вље ње ма ми не бра ће отац ју је упи сао у Ру ску основ ну 
шко лу, ко ја се на ла зи ла у при ват ној ку ћи у Ули ци кне за Ми ло ша, а по сле ње, 1934. 
го ди не и у Ру ско-срп ску жен ску гим на зи ју. Она се на ла зи ла у Ули ци кра љи це На та-
ли је, у До му Ни ко ла ја Дру гог или Ру ском до му, ко ји је по ди гао краљ Алек сан дар 
и по кло нио га ру ској еми гра ци ји. Ва жи ла је за елит ну шко лу са из у зет ним про фе-
со ри ма, ве ли ког обра зо ва ња и кул ту ре. На про ме на да ма сред њо шко ла ца, ко је су 
се одр жа ва ла сва ке го ди не, на Ви дов дан у Ули ци кра ља Ми ла на, де вој ке из Ру ске 
гим на зи је у сво јим пе ле ри на ма, по пут леп ти ра, при вла чи ле су нај ви ше па жње и 
Бе о гра ђа ни, ко ји су са обе стра не тро то а ра по сма тра ли по вор ку, увек су го во ри-

ли да су упра во те де вој ке нај леп ше у гра ду. До би ја ле су нај ве ћи апла уз.10

Од ма ле на ро ди те љи су је во ди ли на ба лет ске и опер ске пред ста ве у На род-
но по зо ри ште и на кон цер те на Ко ла рац. Убр зо су при ме ти ли скло ност њи хо ве 
ме зи ми це пре ма ба ле ту, те су је са шест го ди на упи са ли у ба лет ску шко лу код чу-
ве не Ве ре Ча ле је ве Гор тин ски. Игра ла је осам го ди на, до би ја ла ле пе кри ти ке на ис-
пит ним пред ста ва ма на Ко лар цу и мно ги су јој про ри ца ли ве ли ки успех и успе шну 
ка ри је ру ба ле ри не. Лу кја но ва је че сто го во ри ла да јој је ба лет био пр ва љу бав. 
„Во ле ла сам ба лет, чак не ка ко сти хиј ски. То је би ла јед на бес крај на сре ћа – би ти 
у стал ном по кре ту, а ве зан за му зи ку. То осе ћа ње сре ће ко је сам има ла као де те, 
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док сам игра ла ба лет, у мом глу мач ком по зи ву сам осе ти ла ма ло пу та. Јер, глу ма 
је не што дру го. У ба ле ту је то ком плет но пре да ва ње му зи ци, јед на нео бја шњи ва 

ра дост. Као ма ло де те то сам свим сво јим би ћем осе ћа ла.“11

На жа лост, због ср ча них смет њи ко је су се по ја ви ле у пу бер те ту, ле ка ри су 
јој за бра ни ли да игра, по сле че га је уте ху по тра жи ла у ре ци то ва њу. На за вр шној, 
ма тур ској при ред би, на Ви дов дан 1942. го ди не, Та тја ни но ка зи ва ње пе сме чуо је 
ве ли ки ру ски опер ски пе вач Ју ре њев. Оду ше вљен ње ним на сту пом од вео ју је код 
Ве ре Греч, чу ве не глу ми це Ху до же стве ног те а тра, ко ја је тих го ди на др жа ла ча со-
ве глу ме и ра ди ла као ре ди тељ у На род ном по зо ри шту. Та ко је Лу кја но ва по че ла 
да ула зи у свет глу ме, по ха ђа ју ћи је дан пут не дељ но дво сат не ча со ве на ру ском је-
зи ку, за јед но са Ол гом Спи ри до но вић, Див ном Ђо ко вић, Ка пи та ли ном Ерић, Мир-
ком Ми ло са вље ви ћем. Це лу рат ну 1943. го ди ну, глад ни, го ли, бо си, про мр зли, али 
упор ни и срећ ни ра ди ли су Че хо ва, Го го ља, Пу шки на, Тур ге ње ва, Тол сто ја, До сто-
јев ског... Сле де ће го ди не Ве ра Греч је, упла ше на пред на ди ру ћим ко му ни змом, 
на пу сти ла Бе о град, са ве ту ју ћи их да се обра те Ра ши Пла о ви ћу за ча со ве.

Пр вак На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, Ра до мир Ра ша Пла о вић, у то рат но 
вре ме ни је се ба вио глу мом и пе да го шким ра дом, већ је ра дио као ма га ци о нер у 
Са ве зу здрав стве них за дру га. Ме рио бра шно. На мол бу да јој да је ча со ве глу ме, 
од го во рио је: „Знаш шта си не, ја сад, кад ова зе мља кр ва ри не мо гу да ра дим свој 
по сао, не го кад до ђе осло бо ђе ње ја ћу те по зва ти“. Та ко је и би ло. 

По за вр шет ку ра та, Та тја на Лу кја но ва је по зва на у драм ски од сек, на Му-
зич кој ака де ми ји, где је по че ла да учи глу му у кла си Ра ше Пла о ви ћа. На кон три 
ме се ца тај од сек је уки нут јер су зе мљи би ли по треб ни бр же оспо со бље ни мла-
ди ка дро ви. Уме сто Ака де ми је, ко ја је тра ја ла че ти ри го ди не, отво рен је Драм ски 
сту дио при На род ном по зо ри шту, где су се глум ци об у ча ва ли го ди ну и по да на. 
Лу кја но ва је шко ло ва ње на ста ви ла у Драм ском сту ди ју, за јед но са још три де се так 
мла дих ко ле га, раз ли чи тих ге не ра ци ја, ко ји ће ка сни је обе ле жи ти јед ну чи та ву 
епо ху. У кла си са Лу кја но вом би ли су и До бри ла Ма тић, Јо ван Ми ли ће вић, Ре на-
та Ул ман ски, Ол га Ива но вић, Љу би ца Ко вић, Ми лан Пу зић, Зо ран Ри ста но вић, а 
пре да ва ли су им Ра ша Пла о вић, Ма та Ми ло ше вић, Стра хи ња Пе тро вић, Сре тен 
Ма рић, Ми лан Бог да но вић.

За вре ме сту ди ра ња, по че ла је да игра хо но рар но у На род ном по зо ри шту, 
сти чу ћи нео п ход но глу мач ко ис ку ство, да би 1947. го ди не, до би ла стал ни ан га-
жман у но во о сно ва ном Бе о град ском драм ском по зо ри шту на Цр ве ном Кр сту. У 
овој те а тар ској ку ћи је оства ри ла огро ман глу мач ки опус, ко ји бро ји пре ко сто ти-
ну уло га и 1986. го ди не сте кла пен зи ју.

Ве ли ку по др шку у свом глу мач ком ра ду и жи во ту има ла је у Не вен ки Ур-
ба но вој, пр ва ки њи На род ног по зо ри шта, увек спрем ној да сва ко ме по мог не „без 
сен ке его цен трич но сти ве ли ких при ма до на“. Она јој је би ла ве ли ки осло нац, су ди-
ја и ис кре ни при ја тељ. „До вољ но ми је, по не кад, да с њом по раз го ва рам о не ком, 
на из глед не у хва тљи вом ли ку, па да ми она от кри је све то ве има ги на ци је, до те 

ме ре су ге стив не, да их од јед ном са гле дам.“12

По ред глу ме, ко ја је би ла њен жи вот, њен по зив али и њен хо би, Лу кја но ва 
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је во ле ла пу но да чи та, ше та, на ро чи то на Ади Ци ган ли ји, да по се ћу је кон цер те 
на Ко лар цу, где је у „јав ној уса мље но сти“ раз ми шља ла о сво јим уло га ма. „Му зи ка 
ми по ма же да се усред сре дим  и про ник нем у лич ност ко ју тре ба да оства рим. 
Му зи ка Мо цар та, Ба ха, Бе то ве на, Чај ков ског, Рах ма њи но ва, Де би си ја, Ра ве ла, Про-

ко фје ва ...“13 По по тре би ба ви ла се и пре во ђе њем са и на ру ски је зик, а би ло јој је 
ја ко жао што не уме да пе ва и што ни је има ла та лен та за кућ не по сло ве, ко је је из-
бе га ва ла на све на чи не. Би ла је, пре ко три де сет го ди на, уда та за Јо ва на Хри сти ћа, 
драм ског пи сца, пе сни ка, есе ји сту, по зо ри шног кри ти ча ра и ре дов ног про фе со ра 
дра ма тур ги је на Фа кул те ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду.

Од ра ног де тињ ства Та тја на Лу кја но ва је има ла ве ли ку же љу да по се ти Ру си-
ју, род ну зе мљу свог оца и де де. Осе ћа ла је по тре бу да по се ти сва она ме ста и гра-
до ве о ко ји ма јој је отац при чао у де тињ ству. Сан јој се оства рио тек 1990. го ди не, 
ка да је са гру пом ту ри ста у ор га ни за ци ји Ру ске пра во слав не цр кве и оца Ва си ли ја 
оти шла на тра ди ци о на лан ок то бар ски оби ла зак. Три го ди не ка сни је, 1993, кр ста-
ре ћи Вол гом, би ла је још јед ном им пре си о ни ра на ле по том Ру си је.
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ПО ЗО РИ ШНО СТВА РА ЊЕ
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ДРУ ГИ ЧИН: 
ПО ЗО РИ ШНО СТВА РА ЊЕ

 „По зо ри ште је мо ја про фе си ја, али и мој хо би. И да ни сам глу мац, би-
ла бих гле да лац – ода ни, по сто ја ни. Има ми шље ња да је ба вље ње по-

зо ри штем по сао као и сва ки дру ги за нат. Ве ро ват но, али Ар то је 
ре као:„По зо ри ште је као хлеб, као ку га. Оно је не што основ но, што 

мо ра да се усе ли у чо ве ка и да у ње му оста ви траг.“ 14
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На род но по зо ри ште

Сво је пр ве, не си гур не глу мач ке ко ра ке Та тја на Лу кја но ва је на пра ви ла у На-
род ном по зо ри шту у Бе о гра ду. Са та да је ди ним те а тром у пре сто ни ци, Лу кја но ва 
се су сре ла још као сту дент Драм ског сту ди ја. На на го вор свог про фе со ра Ра ше 
Пла о ви ћа, оти шла је на ауди ци ју и би ла при мље на као стал ни хо но рар ни члан.  
Мла да, не ис ку сна глу ми ца, ко ја још увек ни је зна ла ни шта ће са ру ка ма ни но га ма, 
до би ла је при ли ку да игра ра ме уз ра ме и да учи од ве ли ка на на шег глу ми шта, као 
што су Ра ша Пла о вић, Не вен ка Ур ба но ва, Те о до ра Ар се но вић, Ми ли во је Жи ва но-
вић, Љу бин ка Бо бић и мно ги дру ги.

Њен пр ви про фе си о нал ни ан га жман у На ци о нал ном те а тру био је у пред-
ста ви Ро ди тељ ски дом Ва лен ти на Ка та је ва, где је игра ла Ду сју, ко ман дан та омла-
дин ске бри га де и дру га ри цу Зи не, Ва сје, Са ње и Ве ре. Ко мад је ре жи рао Ра ша Пла-
о вић, сце но гра фи ју је осми слио Вла ди мир За го род њук, а ко стим Ми ра Гли шић. 
Од пре ми је ре, 20. ок то бра 1945, до да нас ни је са чу ва но мно го при ка за пред ста ве, 
али мо же се за кљу чи ти да је то пло при мље на и ср дач но по здра вље на и од пу бли-
ке и од кри ти ке, ка ко због те ме и пи сца, та ко и због игре глу ма ца, ко ја је у це ло сти 

ко рект на, а у по је ди ним уло га ма на ве ли кој умет нич кој ви си ни.15

Кра јем исте го ди не Та тја на Лу кја но ва је за и гра ла и у ко ма ду Пла тон Кре-
чет Алек сан дра Кор неј чу ка, чи ју је ре жи ју пот пи сао Вла де та Дра гу ти но вић, а пре-
ми је ра из ве де на 8. де цем бра. Ње на спо ред на уло га Оље, Ва љи не при ја те љи це, 
би ла је за па же на од стра не кри ти ча ра, као и то пла кре а ци ја Са ше, Је ли са ве ти не 
се стре у ко ма ду Жи ви леш Ла ва Тол сто ја, ко ју је игра ла на ред не го ди не. Пре ми је-
ра Жи вог ле ша би ла је 9. фе бру а ра 1946, у ре жи ји Ју ри ја Ра ки ти на, а по во дом про-
сла ве 25-го ди шњи це умет нич ког ра да Ра до ми ра Ра ше Пла о ви ћа. 

По зо ри шни кри ти ча ри су за па зи ли и ње ну уло гу Ма ри ја не у Мо ли је ро вом 
Тар ти фу, у ре жи ји Ма те Ми ло ше ви ћа, са пре ми јер ним из во ђе њем 25. ја ну а ра 
1946. го ди не. Ми лан Бог да но вић је у но ви на ма „Глас“ од 23. мар та, за бе ле жио да 
мла да Та тја на Лу кја но ва као Ма ри ја на „от кри ва усло ве ко је вр ло озбиљ но тре ба 
има ти у ви ду. Кад бу де пре вла да ла из ве сне дик циј ске смет ње (у ар ти ку ла ци ји не-
ких су гла сни ка) и до би ла ма ло ви ше спон та но сти у ге го ви ма, има ће пред со бом 
ја сан и чист пут.“ 

Он да је до шла уло га На ђе, По ли ни не ро ђа ке у ко ма ду Не при ја те љи Мак си-
ма Гор ког и пр ва не га тив на кри ти ка, по сле ко је се мла да Та тја на Лу кја но ва озбиљ-
но за пи та ла да ли је иза бра ла пра ву про фе си ју за се бе. Пред ста ва Не при ја те љи 
има ла је пре ми је ру 2. но вем бра 1946. го ди не, у ре жи ји Ху га Клај на и Ра ше Пла о-
ви ћа, а уло гу На ђе тре ба ло је да игра Је ле на Тру мић, ко ја се раз бо ле ла. То ве че, 
Лу кја но ва је са пла ка та са зна ла да игра као ње на ал тер на ци ја и до го дио јој се 
пех – про му кла је. До жи ве ла је ве ли ки не у спех, кри ти ке су би ле ло ше. За ме ра ли 
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су јој да је На ђу ту ма чи ла „са пре те ра но на гла ше ним мо ти ви ма па те тич ног хе ро-

и зма та мо где је све тре ба ло да бу де са зна ње и уну тра шњи из раз“16, или „да је 
осам на е сто го ди шњу На ђу – ко ја од свих ли ца у ко ма ду има нај и стак ну ти ју ли ни ју 
са зре ва ња, та ко да од на ив ке на по чет ку по ста је чо век на кра ју ко ма да - игра ла у 

фор си ра ном то ну“17. 
Мла да Та тја на Лу кја но ва би ла је очај на, на иви ци са мо у би ства, од луч на да 

на пу сти по зо ри ште за у век. На сре ћу, ње ну и на шу, пре ми је ру је гле да ла и Се ра фи-
ма Бир на, ве ли ка ру ска глу ми ца, ко ја је у Лу кја но вој пре по зна ла та ле нат. По сле 
пред ста ве, у раз го во ру са мла дом глу ми цом и ре ди те љи ма Пла о ви ћем и Клај ном 
ука за ла је на про пу сте у кон цеп ци ји ове уло ге, те је ка сни је Та тја на Лу кја но ва бри-
љи ра ла у ис тој тој ро ли.

На сце ни На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду Лу кја но ва је на сту пи ла још јед-
ном, 1. мар та 1947. го ди не, уче ству ју ћи на Све ча ној Ака де ми ји по во дом 110-го ди-
шњи це смр ти А. С. Пу шки на, у ор га ни за ци ји Дру штва за кул тур ну са рад њу Ју го-
сла ви је са СССР-ом и На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. То ве че Та тја на Лу кја но ва 
ре ци то ва ла је Та тја ни но пи смо Оње ги ну и пе сму Смрт пе сни ка Ми ха и ла Јур је ви-
ча Љер мон то ва. Тим по во дом до би ла је дир љи во пи смо од Бран ка Дра гу ти но ви-

ћа18, ко је пре но си мо у це ло сти:

Дра га Та ња,                                                                          2. III 1947.

Не мо гу да до че кам пе так, а да Вам на овај на чин не че сти там Ваш пр ви, 
ве ли ки и пра ви умет нич ки успех. Кроз Ва шу ис кре ну, осе ћај ну, оду хо вље ну и про ду-
хо вље ну ре ци та ци ју жи ве ла је си ноћ по е зи ја Пу шки на и Љер мон то ва свом сво јом 
ве ли чи ном, ле по том, то пли ном, осе ћај ним ин тен зи те том и ху ма но шћу и ду бо-
ко по тре са ла дир ну та ср ца ауди то ри ју ма.

Ако је до са да би ло сум ње у Ваш та ле нат, ако сте до жи вља ва ли кри зе у по-
гле ду из бо ра Ва шег по зи ва, си ноћ њи ре ал ни успех тре ба да збри ше све сум ње и да 
од стра ни све кри зе. Ви сте умет ни ца, нео спор но и не по бит но. Са тим уве ре њем, 
са ве ром у Ваш та ле нат и Ва шу умет нич ку бу дућ ност, тре ба да иде те пу тем 
ко јим сте по шли, пу тем ра да, сту ди је и про ду бљи ва ња глу мач ке умет но сти, пу-
тем ко ји ће Вас од ве сти до пу ног про цва та и де фи ни тив ног уоб ли ча ва ња Ва шег 
та лен та.

Са тим же ља ма још је дан пут Вам то пло че сти там Ваш си ноћ ни успех и ср-
дач но Вас по здра вљам.

Ваш ода ни
Бран ко Дра гу ти но вић

У сле де ћих пе де се так го ди на Та тја на Лу кја но ва је сво јом игром и ра дом пот-
пу но оправ да ла пу но по ве ре ње у њен та ле нат ко ји јој је пру жио Бран ко Дра гу ти-
но вић, али и мно ги дру ги.
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Бе о град ско драм ско по зо ри ште

Го ди не 1947. Та тја на Лу кја но ва је са гру пом мла дих ко ле га из Драм ског сту-

ди ја19 рас по ре ђе на у но во о сно ва но Бе о град ско драм ско на Цр ве ном кр сту, ко је 
се у по чет ку зва ло Град ско по зо ри ште. У пр во вре ме, због не до стат ка згра де, пред-
ста ве су из во ди ли у На род ном по зо ри шту, а при пре ма ли у Ла за ре ви ће вој ули ци, 
где су у јед ној ве ћој про сто ри ји сме сти ли кан це ла ри ју управ ни ка (је дан сто са 
те ле фо ном), па ра ва ном из дво је ну гар де ро бу и у сре ди ни део у ко ме су глум ци 
про ба ли. 

Пре про ба, ко је су се од ви ја ле по под не, пу ни ен ту зи ја зма и ро ман тич ног 
за но са, мла ди чла но ви мла дог те а тра, сво јим ру ка ма и до бро вољ ним ра дом, по-
ма га ли су у из град њи згра де за сво је по зо ри ште, да би већ од 1949. го ди не по че ли 
да игра ју на сво јој сце ни, на ста вив ши да га гра де умет но шћу сво је глу ме.

У тој ат мос фе ри Лу кја но ва је спре ма ла сво ју пр ву уло гу у Бе о град ском драм-
ском по зо ри шту, за пред ста ву Мла дост ота ца Бо ри са Гор ба то ва. Тра гич ну при чу, 
узе ту из гра ђан ског ра та у Ру си ји, о јед ној де вој ци бур жуј ског по ре кла, ко ја се 
за љу бљу је у бољ ше ви ка, те и њу при ма ју у Ком со мол, а он да тра гич но за вр ша ва 
свој жи вот на бе ло гар деј ским ве ша ли ма. Пред ста ву је ре жи рао Пе тар С. Пе тро-
вић, а не срећ ну де вој ку На та шу Ло ги но ву игра ла је упра во Лу кја но ва. По ред ње у 
пред ста ви на сту па ли су и Пре да раг Та со вац, Ми ли вој По по вић Ма вид, Сло бо дан 
Сто ја но вић, Ми лан Пу зић и дру ги, а пре ми је ра је из ве де на на сце ни На род ног по-
зо ри шта 20. фе бру а ра 1948. и има ла је још све га не ко ли ко из во ђе ња.  

За тим су по че ле да се ре ђа ју уло ге: Ана Па влов на у ко ма ду Остров ског Уно-
сно ме сто, мла да де вој ка Лу ла у Иг ња то ви ће вом Ве чи том мла до же њи, игра ју ћи 

је „са бо га том осе ћај но шћу и су ге стив ним из ра зи ма“20, Та ња у дра ми Ми ре Пуц 
Ва тра и пе пео, Си ли ја у Шек спи ро вом Ка ко вам дра го, оства рив ши је ви ше че жњи-
во не го жен стве но, пр вен стве но због сво је бо је гла са и дик ци је, Је ле на Ива нов-
на По по ва у Че хо вље вој Крч ма на глав ном дру му, Ан дри ја на у Др жи ће вом Ску пу, 
Слав ка Пе тро вић у Мин де ро ви ће вој дра ми Ку пи на се рас цве та ла, ко ју је игра ла у 
ал тер на ци ји са Ксе ни јом Јо ва но вић. 

Ро лу Аде ле, нај мла ђе кће ри Бер нар де Ал бе у пред ста ви Дом Бер нар де Ал бе 
Фе де ри ка Гар си је Лор ке, Та ња је до би ла 1951. го ди не. Пред ста ву је ре жи рао др 
Мар ко Фо тез. По зо ри шни кри ти чар Ми лу тин Чо лић је, по во дом ње ног ту ма че ње 
Аде ле, „но си о ца нај о тво ре ни јег про ти вље ња  сви ре пим и не чо веч ним ре гу ла ма 
по ро дич ног мо ра ла и ча сти, чи ји ће мла да лач ки по лет за лич ном сре ћом би ти тра-
гич но сло мљен“, за бе ле жио да је „Лу кја но ва до след но ре а ли зо ва ла лик де вој ке 
– стра стве ног и мо рал но чи стог по бор ни ка за сло бод ни жи вот и љу бав. Не ко ли ко 
сце на у ко ји ма еруп тив ном сна гом  из би ја бунт про тив роп ских сте га, Лу кја но ва 
је до не ла са екс пре сив ном искре но шћу. Но, при ме ти ли би смо да је у свом по но си-
том пр ко су (ко ји је оправ дан) са др жа ла ме сти мич но и из ве сну до зу ка при ци о зно-
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сти, па и ци ни зма. То ни је свој стве но овом Лор ки ном све тлом ли ку.“21 Док је, с дру-
ге стра не, Рад ми ла Бу ну ше вац, кри ти чар „По ли ти ке“, би ла ми шље ња да је Та тја ни 
Лу кја но вој ова уло га би ла пре те жак за да так и да јој не ле жи та кав фах.

Од са мог по чет ка Бе о град ско драм ско по зо ри ште је по ста ло цен тар оку-
пља ња ин те лек ту а ла ца, стал но се игра ло на кар ту ви ше, не го вао се кла сич ни и 
до ма ћи ре пер то ар, а он да је, по чет ком пе де се тих, до ла ском та лен то ва них ре ди-
те ља (Со је Јо ва но вић, Пре дра га Ди ну ло ви ћа, Ми ње Де ди ћа) и гру пе мла дих тек 

свр ше них глу ма ца22 за по че ла „злат на фа за“ овог те а тра. По че ли су да игра ју мо де-
ран свет ски ре пер то ар, са сце не су мо гли пр ви пут да се чу ју тек сто ви Те не си Ви-
ли јам са, Ар ту ра Ми ле ра, Бер тол да Брех та и дру гих са вре ме них драм ских пи са ца. 
Игра ло се са пот пу но но вим сцен ским из ра зом, са не ве ро ват ном ла ко ћом, не по-
сред но шћу и јед но став но шћу.

До бру игру Лу кја но ва је пру жи ла у сво јој ин тер пре та ци ји го спо ђи це Фор-
сајт у дра ми Ар ту ра Ми ле ра Смрт тр го вач ког пут ни ка, ко ја је има ла пре ми је ру 6. 
де цем бра 1951, у ре жи ји Пре дра га Ди ну ло ви ћа. Не ко ли ко ме се ци ка сни је игра ла 
је Рут у ко ме ди ји Нор ма на Кра сне Дра га Рут, на пи са не за вре ме Дру гог свет ског 
ра та и пре ма не ким по да ци ма у Њу јор ку до жи ве ла се дам сто ти на из во ђе ња. Бе о-
град ску вер зи ју ре жи рао је др Мар ко Фо тез, ко ју кри ти ка ни је баш при хва ти ла. 

Та тја на Лу кја но ва уче ство ва ла је и у пред ста ви Ли ли ом или Ле ген да о Љи ља-
ну Фе рен ца Мол на ра, у ре жи ји Пре дра га Ди ну ло ви ћа, ко ју је упра ва по зо ри шта, 
по чет ком ок то бра 1952. го ди не, ста ви ла на ре пер то ар са на ме ром да сво ју пу бли-
ку, по ред нај но ви јих оства ре ња свет ског те а тра, упо зна са овим вр ло по пу лар ним 
тек стом из ме ђу два ра та. Кра јем истог ме се ца игра ла је го спо ђу Шло сер, но ви на-
ре ву же ну, у са вре ме ној дра ми На слов на стра на Бе на Хех та и Чар лса Ме кар ту ра, 
у ре жи ји Со је Јо ва но вић, за ко ју су кри ти ча ри при ме ти ли да је би ла „не сва ко днев-
на ори ги нал на по ја ва“.

Кра јем де цем бра 1952. го ди не на сце ни Бе о град ског драм ског по зо ри шта 
из ве де на је дра ма, та да ма ло по зна тог аме рич ког драм ског пи сца Те не си Ви ли јем-
са Ста кле на ме на же ри ја. Ре жи ју је пот пи сао Ми ња Де дић, а игра ли су Љи ља на 
Кр стић (Мај ка), Љу ба Та дић (Син), Та тја на Лу кја но ва (Ћер ка) и Вла сти мир Сто јиљ-
ко вић (Мла дић ко ји до ла зи у по се ту).

Пред ста ва је по ста ла ан то ло гиј ска, ду го се игра ла и у Бе о гра ду, али и ши-
ром та да шње Ју го сла ви је и има ла је огро ман успех и код кри ти ке и код пу бли ке. 

Та тја ни Лу кја но вој је уло га Ло ре Винг филд, хен ди ке пи ра не де вој ке ко ја је 
ис ком плек си ра на јер је ма ло хро ма, до не ла ве ли ку по пу лар ност и по ста ла јој јед-
на од нај дра жих. За ње ну глу му кри ти ча ри су има ли са мо ре чи хва ле. Та ко, на при-
мер, Ху го Клајн бе ле жи: „Дру ги пут за крат ко вре ме из не на ди ла је Т. Лу кја но ва, са-
да у уло зи Се стре. Сво јим по ку ње ним ста вом, спу та ним по кре ти ма и ти хим гла сом, 
сво јим за вла че њем у угло ве и под мај чи ну фо те љу за и ста је до ча ра ла скром ног 

и уту че ног бо га ља, „пла ву ру жу“, ко ја је по че ла ве ну ти пре но што је про цва ла.“23 
Или „Та тја на Лу кја но ва, као Ћер ка, у по чет ним сце на ма по сти гла је је дан рет ко 
леп глу мач ки успех: сва ким ње ним по кре том и реч ју, ви ви ди те да са том де вој ком 
не што ни је у ре ду, али вам ни је ја сно шта и тек по сте пе но и вр ло дис крет но, от кри-
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ва те да је она хро ма“, ре чи су Бо ре Гли ши ћа у „Ни ну“, по сле пре ми је ре.
Сло бо дан А. Јо ва но вић је при ме тио да је „Лу кја но ва мо ра ла да на пра ви на-

пор над со бом и да сво ју екс пан зив ну при ро ду окре не пре ма сво ме уну тра шњем 
жи во ту, вр ло при јат ном али вр ло ин тен зив ном. Она је ту уло гу од и гра ла пот пу но 

до бро.“24 А Иван Ива њи, кри ти чар „Мла де кул ту ре“ оце њу је да је „у љу бав ној сце-
ни са Џи мом (Сто јиљ ко ви ћем), Та тја на Лу кја но ва као Ло ра има ла тре нут ке ко ји се 
не мо гу за бо ра ви ти. Ка ко јад на де вој ка бо гаљ слу ша пр ву љу бав ну из ја ву у свом 
жи во ту, и то од чо ве ка ко га  без на де жно го ди на ма во ли, ка ко слу ша, згр бље на од 
уз бу ђе ња, али без гла са, без по кре та, без ијед ног ге ста – а ипак жи ве ћи, стре пе ћи, 
стра сно, као хип но ти зи ра на и као хип но ти шу ћи пу бли ку – то спа да у вр хун це глу-

мач ких оства ре ња на овој сце ни.“25 
Тре ба спо ме ну ти и при каз Ми лу ти на Чо ли ћа у „По ли ти ци“ од 28. де цем бра 

1952. у ко ме ка же: „По ет ска об лич ја уне сре ће не де вој ке ко ја во ли, ли ри зам Ло-
ри ног уну тар њег би ћа, Та тја на Лу кја но ва је ис ка за ла у дис крет ним, при гу ше ним 
то но ви ма, ко ји су зву ча ли кроз це лу пред ста ву. Осе ћа ња чо ве ка чи ји иде а ли су 
скр ха ни, Лу кја но ва ре а ли зу је ин тим но, из се бе, слу же ћи се вр ло ма ло ге стом и 
по кре том, са оп шта ва ју ћи че сто ре чи тим ћу та њем. Она је, без сум ње, оста ла нај до-
след ни ја пи шче вој кон цеп ци ји ли ка, али за то је у ње ној ро ли оста ло и оног Те не-
си је вог бо ле ћи вог сен ти мен та ли зма и јед но бој но сти.“

Свој ути сак по сле гле да ња пред ста ве Ми ра Тра и ло вић је за пи са ла у „Бе о-
град ским но ви на ма“: „Та тја на Лу кја но ва је нај пот пу ни је спро ве ла ту по ет ску цр ту 
у ли ку Ло ре Винг филд. Од по чет ка до кра ја ње на Ло ра је, по ред уз др жа ног спољ-
ног из ра за и до бро на ђе ног ге ста, тре пе ри ла уну тар њим ин тен зи те том, ко ји је 
до сти гао вр ху нац у су сре ту с мла ди ћем о ко ме је од у век са ња ла. У тре ну ци ма 
раз о ча ре ња, ко ја по ку ша ва да скри је у се би, па у зе у тек сту су би ле ис пу ње не по-
тре сним ћу та њем. Осе ћа ње ма ње вред но сти, чуд на и ћу дљи ва при ро да, из ра зи та 
на стра ност, ко ја се гра ни чи са па то ло ги јом ко ју на го ве шта ва текст, код Ло ре, ко ју 
смо ви де ли, би ла је за ме ње на цр та ма упла ше не на ив не и осе тљи ве де вој чи це, 
ко ја због сво је ма не ду бо ко па ти, а жи ви у свом ма лом све ту ста кле них игра ча ка.“ 

Сле де ће го ди не, по сле Ло ре у „Ста кле ној ме на же ри ји“, Лу кја но ва је свој 
та ле нат по ка за ла и у игра њу На та ли је Ива нов не, се бич не, глу пе и су ро ве ма ло-
гра ђан ке у ко ма ду Ан то на Че хо ва Три се стре и Ду ње у Зло чи ну и ка зни, Фјо до ра 
До сто јев ског. За тим је до шла уло га Би сер не ре ке у ки не ској дра ми Го спо ђа Би сер-
на ре ка Хсјун га, са пре ми је ром 8. апри ла 1954. го ди не.

Ова ста ра ки не ска игра у че ти ри чи на, на пи са на још око 1290. го ди не пред-
ста вља ла је пр во ки не ско драм ско де ло из ве де но на на шим про сто ри ма и пр во 
ис ку ство са ки не ским по зо ри штем и ње го вим оби ча јем. То је би ла ве ли ка сме лост 
Бе о град ског драм ског по зо ри шта да је по ста ви на ре пер то ар.

Ре ди тељ пред ста ве Ми ња Де дић глав ну уло гу по ве рио је, са пу но по ве ре-
ња, Та тја ни Лу кја но вој. Ро ла Би сер на ре ка пру жи ла јој је без број мо гућ но сти, чак 
и да за и гра на сце ни. Тим по во дом до би ла је леп ком пли мент од ко ре о гра фа пред-
ста ве, чу ве ног Ди ми три ја Пар ли ћа, ко ји ју је по звао у Ба лет На род ног по зо ри шта. 
Све у куп ни до бар ути сак Лу кја но ва је оста ви ла и на пу бли ку и на по зо ри шне кри-
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ти ча ре. 
Та ко Сло бо дан А. Јо ва но вић у „Ре пу бли ци“ од 13. апри ла, пи ше да „тре ба 

из дво ји ти Та тја ну Лу кја но ву  (Би сер на Ре ка) у чи јој игри има ра фи ни ра но сти, љуп-
ко сти, пре ли ва, чак из ве сне ло кал не бо је, упра во оног што тре ба да има јед на 
мла да, пле ме ни та по ет ска хе ро и на ки не ског по зо ри шта.“ Или Па ва Броз у „Бор би“ 
од 11. апри ла: „Та тја на Лу кја но ва, као Би сер на Ре ка оства ри ла је са пу но љуп ко сти, 
жен ске гра ци о зно сти сво ју уло гу. Це ла ње на по ја ва, по го то во ње ни сти ли зо ва ни, 
не жни по кре ти, дик ци ја до ча ра ва ли су нам мла ду ки не ску де вој ку чи ја љу бав не 
зна за пре пре ке.“ 

Тре ба се под се ти ти и при ка за Ели ја Фин ци ја, ко ји је при ме тио да је Лу кја-
но ва „дис крет ним пси хо ло шким сен че њем (у ко ме је са мо ме сти мич но би ло пре-
те ра не сла ду ња во сти) до ча ра ла љуп ки лик де вој ке што се, и по ред све му дро сти, 
пре да је сво јим пра вед ним сно ви ма о љу ди ма и жи во ту. На жа лост, еле мен ти Ка бу-

ки-глу ме би ли су у ње ној игри све де ни са мо на ви зу ел ни ефе кат дра же сно сти.“26 
Да пре не се мо и оце ну Алек сан дра Д. Ми ха и ло ви ћа, ко ји пи ше: „Пре све га мо ра мо 
спо ме ну ти јед но име ко је све ви ше на ра ста и се бе над ра ста. То је Та тја на Лу кја-
но ва, код ко је, сем то плог гла са, чи ме је нај ви ше де ло ва ла, ме ког хо да и крот ког 
др жа ња, не чег љуп ког у чи та вом де ло ва њу ни смо на шли по дру ги пут. Би ла је но-
ва.  Из уло ге у уло гу, од „Ста кле не ме на же ри је“ до „Три ју се ста ра“, њен је ве ли ки 
ра спон, ко ји са да је ди но про ду жа ва. Ње на Ки не ски ња, јед на од то ли ких с ко ји ма 
нас је упо зна ла са мо Перл Бак, јед на од мно гих, али као ни јед на, има ла је све осо-
би не и при вр же но сти и над моћ но сти и ак це на та оних тр ве ња ме ђу по ло ви ма у 

сва вре ме на и на це лој зе маљ ској ку гли.“27 
То ком 1954. го ди не Лу кја но ва је оства ри ла још три ма ње за па же не кре а ци-

је. Реч је о Лу ци ји у Ка ро ли ни Ри јеч кој Дра го Жер веа, у ре жи ји Вла де Вук ми ро ви ћа, 
Шуј Та Шин у Брех то вом ко ма ду До бри чо век из Се чу а на, у ре жи ји Со је Јо ва но вић и 
Ра ки ли у ко ме ди ји Сте ва на Срем ца Поп Ћи ра и поп Спи ра, чи ју ре жи ју је пот пи сао 
Пре драг Ди ну ло вић.

Он да је 1955. го ди не на и шла уло га ба ке Ре бе ке Нурс у ко ма ду Лов на ве шти-
це Ар ту ра Ми ле ра. Тре ба ло је да игра же ну од осам де сет го ди на, а она тек ушла 
у три де сет и дру гу. Див на глу ми ца Ев ка Ми ку лић, та да већ у по зни јим го ди на ма, 
мо ли ла је ре ди те ља Пре дра га Ди ну ло ви ћа да њој да ту уло гу, ме ђу тим он је био 
упо ран, твр де ћи да му је нео п хо дан Та њин тон гла са. При хва ти ла је уло гу, али је 
пла ка ла све до ку ће. Та да јој је отац са ве то вао: „Знаш шта, Та ња, глу мац мо ра све 
да игра.“ По че ла је да по сма тра ста ри це на ули ци, да хва та њи хов ход, да упи ја 
по кре те, по на ша ње, го вор и на кра ју, иако је та уло га би ла епи зод на, до би ла је од-
лич не оце не. Кри ти чар „По ли ти ке“ Ели Фин ци при ме тио је да је пред ста ва јед на 
од сла би јих, али да тре ба из дво ји ти „Та тја ну Лу кја но ву као Ре бе ку Не ре, ко ја је при-
вр же ност исти ни и здра вом ра зу му уме ла да ка зу је на не по сре дан и јед но ста ван 

људ ски на чин.“28

Сле ди ле су уло ге у пред ста ва ма Ле ген де Ми ро сла ва Кр ле же, Мач ка на уси ја-
ном ли ме ном кро ву и Си ла зак Ор фе ја Те не си ја Ви ли јам са, Пик ник Ви ли је ма Ин џа, 
По глед с мо ста и Се ћа ње на два по не дељ ка Ар ту ра Ми ле ра, Јо ва ча Бо ри са ва Стан-
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ко ви ћа.
Са тек стом Те не си ја Ви ли јам са Мач ка на уси ја ном ли ме ном кро ву Лу кја но ва 

се су сре ла два пу та у сво јој ка ри је ри. Пр ви пут 1956, у ре жи ји Ми ње Де ди ћа, ка да 
је игра ла Ме, сна ју са пе то ро де це и дру ги пут 1990,  игра ју ћи Биг Ма му По лит, у 
ре жи ји Љи ља не То до ро вић.

 У по чет ку Та тја на је има ла от пор пре ма уло зи Ме, јер јој је то би ла пр ва 
не га тив на уло га, што се од ра зи ло и на ње ну игру, те су пр ве кри ти ке би ле вр ло 
оштре и при лич но су је по го ди ле, али и на те ра ле да уне се не ка но ва при ла го ђа-
ва ња ро ли. Вре ме ном је схва ти ла да је не тре ба игра ти са не га тив ним на бо јем, 
јер је и она мач ка ко ја се бо ри за сво ју по ро ди цу, те ју је при хва ти ла и игра ла са 
за до вољ ством. Та ко је пред ста ва до би ла на ква ли те ту и игра на је ви ше од сто ти ну 
пу та.

Три де сет че ти ри го ди не ка сни је, на ис тој сце ни свог по зо ри шта, игра ју ћи 
у ис тој пред ста ви, овог пу та Ма му По лит, жр тву сво га му жа, оп чи ње ну ње го вом 
жи вот ном сна гом, Лу кја но ва је су ве ре но овла да ла ли ком склад но ком по ну ју ћи 
гла сов ну ин то на ци ју и тем пе ра мент не крет ње. Ге стом и из ра зом при бли жи ла је 
Ма му до ма ћем мен та ли те ту, ство рив ши упе ча тљив лик ма ни пу ли са не же не ко јој 

је не на ру ше на фор ма је ди ни сми сао у жи во ту.29 
Вра ти мо се у у 1956. го ди ну. Та да је Та тја на Лу кја но ва, глу ме ћи на став ни цу 

сте но гра фи је Ро зме ри Сид ни, у пред ста ви Пик ник, чи ју ре жи ју је пот пи сао Ми лен-
ко Ма ри чић, да ла „бри љант ну кре а ци ју, у ко јој је би ло вр ло ле пих мо ме на та, и 
осе ти ло се да је спо соб на за ту ма че ња и оних уло га ко је су ка рак те ри стич не по 
сво јим из не над ним про ме на ма и пре о кре ти ма. Увер љи вост ње ног ту ма че ња не у-

да те про фе сор ке ко ја је по ма ло и за шла у го ди не до ми ни ра ла је пред ста вом.“30

Лу кја но ва се по но во на мет ну ла сво јом суп тил но про сту ди ра ном епи зо-
дом, уло гом ше ри фо ве же не Ви Тал бот, ту жне ме се чар ке за о ку пље не ви зи ја ма, 
стил ски из дво је ном од оста лих, у ко ма ду Си ла зак Ор фе ја Те не си ја Ви ли јам са. 
По зо ри шни кри ти чар Вла ди мир Ста мен ко вић је при ме тио да Та тја на Лу кја но ва 
„ег зал ти ра ност ове же не, ње ну тај ну од бра ну пред жи во том, из ра жа ва на око сит-
ним ства ри ма: не при мет но де фор ми са ним хо дом, не при род ном бо јом ве се ло сти 
у гла су, по гле дом за не се ним у не из ве сне да љи не.“

Сле де ћа пред ста ва у ко јој је на сту па ла зва ла се Чо век, жи во ти ња и вр ли на, 
а она се већ у исто ри ји срп ског те а тра во ди као пред ста ва Са вре ме ног по зо ри-
шта.

Са вре ме но по зо ри ште 

По чет ком ше зде се тих го ди на про шлог ве ка по ли тич ка од лу ка о спа ја њу Бе-
о град ског драм ског и Бе о град ске ко ме ди је у Са вре ме но по зо ри ште, до ве ла је до 
из ве сног па да по пу лар но сти те а тра на Цр ве ном Кр сту и од ла ска јед ног бро ја ње-
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го вих из вр сних глу ма ца. Кон цеп ци ја но вог те а тра је би ла да се све игра: и дра ма 
и тра ге ди ја и ко ме ди ја и мју зикл и опе ре та и во двиљ. У по чет ку је би ло от по ра 
код оба ан сам бла, али вре ме ном су се на ви кли јед ни на дру ге и пру жи ли ве ли ки 
број до брих пред ста ва. По ред Та тја не чла но ви Са вре ме ног по зо ри шта би ли су 
и Зо ран Рад ми ло вић, Си ма Ја ни ћи је вић, Рад ми ла Ан дрић, Па вле Бо га тин че вић, 
Ол га Ста ни са вље вић, Вла сти мир Ђу за Сто јиљ ко вић, Та ма ра Ми ле тић, Вла ста Ве ли-
са вље вић, Не да Ог ња но вић и мно ги, мно ги дру ги.

У пе ри о ду од пет на е стак го ди на, Та тја на Лу кја но ва је у Са вре ме ном по зо ри-
шту од и гра ла два де сет уло га. Ње на пр ва ро ла би ла је у ве дрој фар си Ли у ђи ја Пи-
ран де ла Чо век, жи во ти ња и вр ли на, у ре жи ји Ми лен ка Ма ри чи ћа и са пре ми је ром 
17. ја ну а ра 1961. У не дво сми сле но до број пред ста ви, из ре жи ра ној са ме ром и сти-
лом, Лу кја но ва је из вр сно оства ри ла лик дра же сне, кре по сне го спо ђе Пе ре ле, по-
ста вив ши је у цен тар гро теск ног пи та ња вр ли не. Дру га  уло га је го спо ђа Ар сић ка, 
ко ја је пле ни ла сво јом од ме ре но шћу, ду хом и шар мом у Ну ши ће вој ко ме ди ји Ујеж, 
чи ју ре жи ју је пот пи сао Алек сан дар Ог ња но вић. 

Сле де ћу, епи зод ну, али за ни мљи ву и оштро ум ну ро лу Мај ке, Лу кја но ва је 
пре ци зно оства ри ла у по тре сној са вре ме ној дра ми швај цар ског пи сца Мак са Фри-
ша Ан до ра, ко ја го во ри о мо рал ном фор ми ра њу чо ве ка, то јест о не спо ра зу му чо-
ве ка са дру штвом у ком мо ра да жи ви. 

У по ет ској фар си Љу бав го спо ди на Пер лим пли на Фе де ри ка Гар си је Лор ке, 
ко ја се ба ви љу бав ним му ка ма јед ног стар ца оже ње ног ле пом мла дом же ном, од-
но сно уоби ча је ним брач ним пе ри пе ти ја ма, у ре жи ји Јо ва на Пут ни ка, ра фи ни ра на 
Та тја на Лу кја но ва би ла је дир љив и сен зи бил ни ту мач нај по тре сни јих уз ле та Лор-
ки них осе ћа ња, игра ју ћи Мар кол фу, ис кре ну при ја те љи цу, ро ђа ку и слу шки њу 
Пер лим пли но ву, да ту у дис крет ној пре фи ње но сти.

Лу кја но ва се са Ар ту ром Ми ле ром по но во су сре ла на сце ни Са вре ме ног 
по зо ри шта, игра ју ћи Мај ку у ње го вој но вој дра ми По сле па да. Пре ми је ра 15. ок-
то бра 1964. го ди не пред ста вља ла је пр во европ ско из во ђе ње овог тек ста, и то не-
ко ли ко ме се ци пре Па ри за и Ри ма. Ре жи ју је пот пи сао Алек сан дар Ог ња но вић, а 
глав не уло ге до де ље не су Зо ра ну Рад ми ло ви ћу (Квен тин) и Ол ги Ста ни са вље вић 
(Ме ги). 

Кра јем исте го ди не, Та тја на Лу кја но ва је оства ри ла и по тре сну кре а ци ју 
сле пе ста ри це Мар фе Ка сја но ве у дра ми со вјет ског пи сца Ле о ни да Ле о но ва Ме-
ћа ва, за ко ју су кри ти ча ри при ме ти ли да је „у тре ну ци ма оза ре ња и се ћа ња би ла 

пу на уну тар њег ка зи ва ња ли ка“31 или да је са „чу де сном  спољ ном и уну тра шњом 
кон цен тра ци јом пре о бра жа ва ла јед но го то во не мо тра ја ње на сце ни у жи во, пул-
си ра ју ће, ви тал но при су ство и да је уме ла сле пом ју на ки њи ном ли цу да удах не 

де се ти не емо ци ја, по кре та и бо ја.“32 У свом при ка зу пре ми је ре (12. де це мар 1964.) 
у „Књи жев ним но ви на ма“ од 25. де цем бра, Пе тар Волк је ис та као да је Лу кја но ва 
овом ро лом на пра ви ла пра ву кре а ци ју: „Њен лик сле пе ста ри це ни је сен чен ни-
ка квим ме ло драм ским то но ви ма, ни ти је био под ути ца јем спољ них фак то ра већ 
под ре ђен сна жној кон цен тра ци ји, та ко да се це ло вре ме осе ћа ло као да ова же на 
сво јом уну тар њом сна гом по бе ђу је не са мо сво ја осе ћа ња већ и сре ди ну у ко јој 
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се на ла зи. Ова умет ни ца има ла је за ди вљу ју ћу мир но ћу у ге сту и из ра зу, су ге стив-
ност у по ја ви и жи вот ну убе дљи вост у гла су.“

То ком 1965. и 1966. го ди не Та тја на Лу кја но ва је од и гра ла че ти ри уло ге и то: 
удо ви цу На ни ту ко ја мо ли за љу бав и на ла зи сна ге да поч не жи вот из по чет ка у 
дра ми Ха ле лу ја Ђор ђа Ле бо ви ћа, епи зод ну ро лу Ли за ве те Ива нов не у За ве ри осе-
ћа ња Ју ри ја Оле ша, оства рив ши за „ци гло не ко ли ко ми ну та и  го то во без тек ста 
ко ло рит ни лик из под зе мља“, за тим Бо го мољ ку у ко ма ду За вет Ал фре да Ди а за 
Го ме за, са вре ме ног бра зил ског пи сца, пре ве де ног са ру ског за по тре бе Са вре ме-
ног по зо ри шта и За гор ку Ми тро вић у ко ме ди ји са пе си ми стич ним кра јем  Ле во од 
са ве сти Жи ке Жи ву ло ви ћа Се ра фи ма. 

У овој ко ме ди ји о ма лом про вин циј ском ме сту, у ко ме јед ном ин спек то ру 
ра да пад не на па мет да рас крин ка ло кал не по ли тич ке бо го ве, Лу кја но ва је у глу-
мач ком по гле ду пру жи ла нај ви ше успе ха, озбиљ но и из у зет но ле по из гра див ши 
лик За гор ке, „ис та кав ши се дра мат ском сна гом и људ ском еко но ми јом ге сто ва, чи-
ја је моћ пер си фла же пу на мо дер ног и хра брог оти ма ња од си ту а ци ја и те ку ћих 

зго да.“33 И сво јом уло гом Гер тру де, кра љи це Дан ске у Шек спи ро вој тра ге ди ји Ха-
млет, у ре жи ји Не бој ше Ко ма ди не, Лу кја но ва је пру жи ла до бру игру „ве што осво-
јив ши сцен ски про стор“.

Сво ју пр ву на гра ду, По ве љу „Ве чер њих но во сти“ за нај бо љу епи зод ну уло-
гу, уру че ну на 13. Сте ри ји ном по зор ју, Та тја на Лу кја но ва је до би ла 1969. го ди не 
за сво ју ин тер пре та ци ју Бе ле Ра де у ко ме ди ји Алек сан дра По по ви ћа Утва пти-
ца зла то кри ла. Пре ми је ра ове пред ста ве је из ве де на 1. мар та исте го ди не, у ре-
жи ји Не бој ше Ко ма ди не, а игра ли су и Ни ко ла Ми лић, Вла да По по вић, Жи ка Ми-
лен ко вић, Не да Ог ња но вић и Ми о драг Га ври ло вић. У ди на мич ном и ма што ви том 
сцен ском спек та клу глум ци ни су би ли ни пој мо ви а ни кон крет не лич но сти, већ и 
јед но и дру го, а ме ђу њи ма Бе ла Ра да стал но мла да, ин фан тил на, вра го ла ста, „на-
гла ше на у по кре ти ма, ста ву и у ли ку ко ји је исто вре ме но дис крет на па ро ди ја, али 

и са свим при род на по ја ва“34, ефект но је де ло ва ла. По во дом на гра де Лу кја но ва је 
за „Ве чер ње но во сти“ при зна ла: „Не знам да ли зна те да је ва ша на гра да нај бо љем 
епи зо ди сти јед на од нај дра жих на ма глум ци ма. Са ма ло вре ме на и тек ста те шко је 
би ти убе дљив пред пу бли ком. Због то га сам из у зет но об ра до ва на и срећ на јер је 

то ујед но мо ја пр ва на гра да у жи во ту.“35

Две го ди не ка сни је Лу кја но ва је за и гра ла два пре фи ње на, дир љи ва жен ска 
пор тре та, Ха ри је ту и Мар ту, у ко ме ди ји Го ли ца ве при че Ро бер та Ан дер со на, ко ја 
се у све ту при ка зи ва ла под пра вим на сло вом Та ка ко мо гу да те чу јем кад во да 
те че. 

Три Ан дер со но ве јед но чин ке о сек су ал ним игра ма у Са вре ме ном по зо ри-
шту ре жи рао је Не бој ша Ко ма ди на. Пр ва се зва ла Шок пре по зна ва ња, дру га Као 
ход го лу бо ва и тре ћа Ја сам Хер берт. Та тја на је игра ла Ха ри је ту у дру гом ко ма ду, 
за јед но са Вла ди ми ром По по ви ћем, пру жа ју ћи „тре нут ке на дах ну те па ро ди је на 

са ња ри ју и ствар ност бра ка ко ји још те ле сно све тлу ца,“36 да би тре ћа ко ме ди ја 
са Ни ко лом Ми ли ћем и Лу кја но вом као Мар том „до би ла бли ста ву ко мич ну ор ке-
стра ци ју од не ко ли ко ба ку та нер ских ре че ни ца, ко је су дир љи во и ко му ни ка тив но 
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на пре ки ди ма ко му ни ка ци је – до ча ра ли ста рост до вољ ну се би са мој.“ 37 У ства ри 
њих дво је су нам у при чи Ја сам Хер берт, игра ју ћи игру „глу вих те ле фо на и кри-
во да тих спо је ва“, са „пу но ду ха и шар ма по ка за ли ка ко се за ба вља ју два оро ну ла 
че ља де та ко ји ма је од свих спо соб но сти остао још са мо „дар“ да све за бо ра ве и 

по ме ша ју.“38

Го ди не 1972. Та тја на  Лу кја но ва ту ма чи ла је глав ну уло гу, го спо ђу Прен тис 
ко ја не скри ва сво ју љу бав пре ма ал ко хо лу, у пост хум но об ја вље ној ко ме ди ји Џоа 
Ор то на Шта је со бар ви део. Пред ста ву је ре жи рао Не бој ша Ко ма ди на, а пр во из во-
ђе ње је би ло 29. фе бру а ра. 

Три ме се ца ка сни је, у  истом по зо ри шту али на сце ни на Те ра зи ја ма, Лу кја-
но ва је за и гра ла го спо ђу Пе ти пон у Феј до о вој Да ми из Мак си ма, а у ре жи ји Жар ка 
Пе та на. „Лу кја но ва је схва ти ла да се лу до ри ја мо ра игра ти лу дач ки, те је као вер-
ски фа на тик и као кре ке та ва ро ђа ка го спо ђа Пе ти пон, ус пе ла да Феј доа спа си је-
зи ком  Јо не ска и не у ро за ма Ол би ја. Јед на пе ну ша ва ме ша ви на, је дан ко ми чар ски 

рад без пре да ха.“39

На истом ме сту, го ди ну да на ка сни је, Та тја на Лу кја но ва је уче ство ва ла у 
пред ста ви Жен ски раз го во ри – же не ка ко ће мо? од Ду ша на Ра до ви ћа. Сто де сет мо-
но ло га те ле ви зиј ске исто и ме не се ри је пре то че но је у пред ста ву ко ју је ре жи ра ла 
Со ја Јо ва но вић, а вр ло жи ве раз го во ре, по ред Та тја не, во ди ле су На да Ка са пић, 
Не да Ог ња но вић, До бри ла Ко стић, Да ни ца Мо кра њац, Ол га Ста ни са вље вић, Рад-
ми ла Са ви ће вић, Бран ка Ми тић, Жи жа Сто ја но вић, Љи ља на Шља пић и Ба та Па ска-
ље вић, уз му зи ку Вој ка на Бо ри са вље ви ћа.

Та тја на Лу кја но ва је те 1973. го ди не, глу ми ла и у мо но драм ски ски ци ра ној 
пред ста ви Ти си то Сло бо да на Сто ја но ви ћа, на сце ни на Цр ве ном Кр сту. То је, за-
пра во, би ла „дра ма - ан ке та, то јест дра ма – до ку мент у ко јој гру па пр во бо ра ца, са 

јед не рат не фо то гра фи је, при ча сво ју суд би ну.“40 Глу мач ки ан самбл ујед на че но је 
са ужи ва њем пру жао сво је уло ге ко је су би ле пре пла вље не жи во шћу.

Јед на од из ван ред них уло га, ко је је Та тја на Лу кја но ва до жи вља ва ла „сво-
јом“ је, за си гур но, кре а ци ја по сед ни це Ра њев ске у Че хо вље вој ко ме ди ји Ви шњев 
сад. Пре ми је ра ове ко ме ди је свет ског ве ли ка на ли те ра ту ре, у Са вре ме ном по зо-
ри шту је игра на 17. фе бру а ра 1974. го ди не, у ре жи ји Не бој ше Ко ма ди не, а у глав-
ним уло га ма, по ред Лу кја но ве, по ја ви ли су се Жи ка Ми лен ко вић, Љи ља на Ла шић, 
Та ма ра Ми ле тић, Урош Гло вац ки и Зо ран Ран кић.

По зо ри шни кри ти чар Пе тар Волк у „Књи жев ним но ви на ма“ ис та као је да је 
„Ра њев ска, вла сни ца ви шњи ка и тог из гу бље ног има ња, сло жен лик у сво јој јед-
но став но сти, ла ко ми слен у бе за зле но сти, пре вр тљив у по гле ду нов ца и крај ње 
по жр тво ван ка да је љу бав у пи та њу, у ин тер пре та ци ји Та тја не Лу кја но ве има ла 
љуп ко сти, искре но сти, ус треп та ло сти и јед но став но сти, а то је упра во оно што је 

ње ној игри да ва ло сми сао и из ди за ло је из над оста лих.“ 41  Волк је, та ко ђе, при ме-
тио да је у дру гом чи ну ње на игра по пу сти ла, као и це лог ан сам бла, и да ни је ус-
пе ла да се по но во из диг не и ис по љи ону из у зет но суп тил ну и ду бо ку тра гич ност 
ко ја Ра њев ску чи ни то ли ко из у зет ном у драм ској ли те ра ту ри. Кри ти чар „По ли ти ке 
екс прес“ Ми ло сав Мир ко вић сма трао је да Ра њев ска Та ње Лу кја но ве „ни је „свет-



24

ска да ма“ ни ти гу бер ниј ска ма до на, не го же на не за си ће на жи во та, спо соб на да се 
ак ти ви ра из ме ђу исти не и об ма не, из ме ђу „учи ње ног“ и оног што ва ља „чи ни ти“. 
Ра њев ска је др жа ла све кон це има ња и по ро ди це, али је драм ски за гри же но нај ви-

ше др жа ла оно нео др жи во – ту ђе суд би не.“42

У је сен 1974. го ди не, по лет но и са жа ром, Лу кја но ва је од и гра ла епи зод ну 
уло гу Љу би це у ко ме ди ји Бе ћа рац Зо ра на Пе тро ви ћа, ко ја се до га ђа у се лу Са ку-
ле, у Ба на ту, по сле ра та, у вре ме на ци о на ли за ци је и от ку па. Вр ло до бру пар ти ју 
Лу кја но ва је пру жи ла и као мај ка Је ца у ко ме ди ји Из би ра чи ца Ко сте Триф ко ви ћа, 
у ре жи ји Ви де Ог ње но вић, а ко ју је Са вре ме но по зо ри ште ста ви ло на ре пер то ар у 
про ле ће 1975, по во дом сто го ди шњи це смр ти срп ског ко ме ди о гра фа.

Бе о град ско драм ско по зо ри ште

Сре ди ном се дам де се тих го ди на про шлог ве ка Бе о град ско драм ско успе ва 
да иза ђе из „не срећ ног бра ка“ са Бе о град ском ко ме ди јом, од но сно По зо ри штем 
на Те ра зи ја ма и по чи ње но ву фа зу у свом тра ја њу. За све вре ме ових про ме на, 
фу зи ја по зо ри шта, но вих упра ва, раз ли чи тих кон цеп ци ја, дру га чи јих усме ре ња, 
успо на и па до ва, јед но је увек оста ја ло исто: не по сред ност, јед но став ност, искре-
ност, би ло да се ра ди ло о дра ми, ко ме ди ји, мју зи клу.

Та тја на Лу кја но ва, остав ши све вре ме вер на свом по зо ри шту на Цр ве ном 
Кр сту, пре жи ве ла је и ову про ме ну и на ста ви ла успе шно да ре ђа уло гу за уло гом.

Ефект ну епи зо ду, до бро ин то ни ра ну, од и гра ну у јед ном да ху, са пра вим ко-
ми чар ским нер вом Лу кја но ва је пру жи ла игра ју ћи гро фи цу Ма длен Пе тров ну у 
дра ми Ми ро сла ва Кр ле же У аго ни ји, чи ја је пре ми је ра би ла 10. де цем бра 1976, у 
ре жи ји Алек сан дра Ог ња но ви ћа. Сво ју Пе тров ну, про па лу ру ску ари сто крат ки њу 
у еми гра ци ји Лу кја но ва је не на ме тљи вом игром и бо гат ством го во ра увер љи во 
ожи ве ла. Тим по во дом, по зо ри шни кри ти чар за гре бач ког „Вје сни ка“ Бран ко Је-
жић, по сле го сто ва ња Бе о град ског драм ског са овом пред ста вом у За гре бу, ис-
та као је да од лич на Ма длен Пе тров на Та тја не Лу кја но ве, рет ком спон та но шћу и 
не на ме тљи во шћу, ка ри ки ра ру ску еми грант ки њу у ши ро ком спек тру ис ка за них 

рас по ло же ња и је зич них бра ву ра.43

Сле де уло ге го спо ђе Џек сон у са вре ме ној дра ми ен гле ског пи сца Џо на Ар-
де на Жи ве као сви ње, а у ре жи ји Оли ве ра Вик то ро ви ћа и из вр сне Мар те у до ма ћој 
дра ми Бу ђе ње вам пи ра Бо ри сла ва Пе ки ћа. Овом пред ста вом Бе о град ско драм ско 
по зо ри ште обе ле жи ло је три де сет го ди на свог по сто ја ња, а кри ти ча ри су при ме-
ти ли да су нај за па же ни је уло ге оства ри ли Вла сти мир Ђу за Сто јиљ ко вић и Та тја на 
Лу кја но ва. За ње ну игру ре кли су да је уме ла ис тан ча ним по ступ ком, ко ји је оби ло-
вао бо га то ни јан со ва ним по је ди но сти ма у ши ро ком ра спо ну од ко ми ке до озбиљ-
них драм ских ак це на та, из на ђе по тре бан тон ко ји је, исто вре ме но, зна чио и од ре-

ђе ну дис тан цу у од но су пре ма све му што се зби ва.44 По зо ри шни кри ти чар Јо ван 
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Хри стић је при ме тио да су „Вла сти мир Сто јиљ ко вић као Ан дри ја, су ди ја ко ји је 
из гу био пам ће ње и Та тја на Лу кја но ва као ње го ва су пру га Мар та би ли  мај стор ски 
глу мач ки пар ко ме ни је из ми ца ла ни јед на жи вот на по је ди ност и ни јед на глу мач-
ка мо гућ ност да Пе ки ће ви ју на ци не оста ну са мо схе ме, не го да бу ду и жи ви љу ди 
од кр ви и ме са, а њи хо ве уло ге иро нич ни пор тре ти чо ве ка ко ји же ли – уз по моћ 
ам не зи је – да по вра ти чед ност бор ца из гу бље ну у ди пло мат ском ма га ци ну и рђа-

ве глу ми це ко ја се на ме ће и раз ме ће из ве шта че ним те а трал ним по на ша њем.“45

Го ди не 1980, у Бе о град ско драм ско по зо ри ште сти гао је ре ди тељ Па о ло 
Ма ђе ли да ре жи ра ко мад Ко ли на Хи гин са Ха ролд и Мод, на пра вив ши пра ви по-
зо ри шни до га ђај се зо не. По зо ри ште на Цр ве ном Кр сту кре ну ло је по но во но вим 
пу тем, пу тем но ве сла ве. Глав на уло га до де ље на је Та тја ни Лу кја но вој, што се по ка-
за ло ис прав ном од лу ком, јер је ње но ту ма че ње бе за зле не Мод по ста ло ан то ло гиј-
ско и за то за слу жу је ве ћи про стор. О њој ма ло ка сни је.

Па о ло Ма ђе ли је, две го ди не по сле, 1982, на исту сце ну по ста вио и ко ме ди-
ју Ан дре ја Хин га Бер ти но бла го, где је у на слов ној уло зи по но во на сту па ла Лу кја-
но ва.

Уло ге Мод и Бер те би ле су не што но во у ње ном ре пер то а ру, а опет та ко раз-
ли чи те. Чи та ју ћи обе дра ме Лу кја но ва је по ми шља ла да од у ста не од њих. На сву 
сре ћу при хва ти ла је иза зов и упра во на гра де ко је је до би ла за њи хо во ту ма че ње 
по ка зу ју да су би ле пун по го дак.

Уло га лу ка ве, ци нич не, енер гич не, по хлеп не Хин го ве ју на ки ње Бер те би ла 
је не што са свим дру га чи је од све га што је до та да ра ди ла. Оштар, тврд, по ма ло 
груб лик Бер те био је пот пу но су про тан ње ној лич но сти. Мно ги, па и она са ма, 
сма тра ли су да ова уло га ни је за њу. Је ди но је ре ди тељ Па о ло Ма ђе ли ве ро вао у 
Лу кја но ву, убе див ши је да мо же да је од и гра, али под усло вом да из ме ни сво ју лич-
ност, да од у ста не од са ме се бе, да пре ва зи ђе се бе, да про ме ни сва сво ја глу мач ка 
сред ства, чак и бо ју гла са. Зах те вао је од Та тја не да го во ри из нео че ки ва но ду бо-
ког ре ги стра, што јој ни је би ло свој стве но. Рад са Ма ђе ли јем мно го јој је зна чио, 
јер је „он ре ди тељ ко ји во ли глум ца, има по ве ре ња у ње га. Сва шта чо век од ње га 
мо же да чу је, али ни кад се ни сам осе ти ла увре ђе ном, рас по зна ва ла сам ту ње го ву 

до бро на мер ност.“46 
У по чет ку са ре зер вом, не ве ри цом и от по ром, уз до ста му ка и кри за, на кра-

ју Та тја на Лу кја но ва је ову уло гу за во ле ла. „Глу мац мо ра да бра ни лик ко ји игра. 
Мо ра – да би убе дио пу бли ку. Али, да убе ди и се бе. При то ме је и ри зик ве ћи. Ни-

ка да се не зна та чан ис ход. Тач ни је ис ход се не зна док пу бли ка не да свој суд.“47 
Не са мо пу бли ка, већ и кри ти ка и ко ми си ја за до де љи ва ње Ок то бар ске на гра де 
би ли су јед но гла сни да те, 1982. го ди не ова на гра да тре ба да за слу же но при пад не 
Та тја ни Лу кја но вој. 

По сле пре ми је ре, 12. фе бру а ра 1982, стил ски нео бич не и до ста атрак тив не 
пред ста ве, ра ђе ној по тек сту сло ве нач ког са вре ме ног драм ског пи сца, Вла ди мир 
Ста мен ко вић, кри ти чар „Ни на“ при ме тио је да „пред ста ва има сво ју по себ ну бо ју, 
пре све га за хва љу ју ћи глум ци ма с ко ји ма је ре ди тељ па жљи во ра дио. У њи хо ва 
ли ца, у по на ша ње на сце ни, Ма ђе ли је унео дра го це не но ви не, осло ба ђа ју ћи их 
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ма ни ра по ко ме су нам по зна ти. Та ко фи на, лир ска сен ти мен тал ност Та тја не Лу-
кја но ве осен че на је твр до ћом у из ра зу, стро го шћу у сва ком по те зу, дра ма тич ним 

про ме на ма рас по ло же ња.“48 И те а тро лог Пе тар Мар ја но вић у свом тек сту у „По ли-
ти ци“ ми шље ња је да је „Та тја на Лу кја но ва тон ски твр ђа и чвр шћа не го обич но, 
сло је ви тим глу мач ким сред стви ма ус пе ла да на го ве сти да се ис под кит ња сте ба-

рок не обра зи не при та ји ло би ће спрем но и да се ба ци на плен и да га са чу ва.“49

Кри ти чар ка бе о град ских но ви на „Сту дент“, Не ве на То до ро вић, та ко ђе је 
скре ну ла па жњу на уло гу Лу кја но ве, на пи сав ши: „Од глу ма ца ва ља ис та ћи Та тја-
ну Лу кја но ву као го спо ђу Бер ту, за то што је су здр жа но шћу глу мач ких сред ста ва 
омо гу ћи ла пра вил но чи та ње ко ма да у прав цу ко ји омо гу ћу је бо ље раз у ме ва ње 
фе но ме на људ ске све сти. Дис крет ним осме хом она је на го ве сти ла де мон ску при-
ро ду чо ве ка ко ји је с ону стра ну људ ског, јер све оно што је ван ње га пред ста вља 

са мо ту ђе ја.“50

По зо ри шни кри ти чар Јо ван Хри стић је, та ко ђе, ми шље ња да су глум ци, сле-
де ћи ре ди те ље ве зах те ве, ус пе ли да ожи ве је дан сти ли зо ван зве ри њак и учи ни ли 
нај ви ше што су мо гли да Хин го ви ју на ци по ста ну жи ве и увер љи ве лич но сти, скре-
нув ши па жњу на Та тја ну Лу кја но ву ко ја је „си гур но од и гра ла лу ка ву го спо ђу Бер ту 
ко ја уме да се бо ри за бла го ко је се на шло код ње на чу ва њу, и ство ри ла је од ње 

је дан за о кру же ни лик.“51

По сле Бер те, на ли сту успе шних глу мач ких оства ре ња Та тја не Лу кја но ве 
упи са ла се и бра ву ро зна уло га љу бо мор не, би зар не ста ри це Афре, ко ју је оства ри-
ла у дра ми До га ђај у ме сту Го ги, сло ве нач ког пи сца Слав ка Гру ма, у ре жи ји Злат ка 
Сви бе на. Јо ван Хри стић је у сво јој кри ти ци пред ста ве за бе ле жио да су „Ксе ни ја 
Јо ва но вић и Та тја на Лу кја но ва би ле сјај ни тре ну ци гро теск не ко ми ке као Тар бу ла 
и Афра, две усе де ли це и ма ло ва ро шке ого ва ра чи це, и њи хо ва сце на у но ћи у ко јој 
се Ха на све ти сво ме за вод ни ку за слу же но је до жи ве ла ср да чан пље сак гле да ла-

ца.“52

И уло гом, осо бе не и нео до љи во сме шне та ште, Се ра фи не Иљи ни шне у ко-
ме ди ји Ни ко ла ја Ерд ма на Са мо у би ца, до да ла је „још је дан ме да љон ни ски ње них 
сме шних ста ри ца ко је као да на сце ну па да ју увек из не ког обла ка, с из ве сним 
чу ђе њем и од сут но шћу, по ма ло су вр ну те и, као та кве, из дру гог ви ца ко ји увек 

по га ђа ме ту.“53 По во дом исте уло ге, Сне жа на Гњи дић је у „Сту ден ту“ од 28. мар та 
1984, за пи са ла да је Та тја на Лу кја но ва у уло зи Пот се каљ ни ко ве та ште одр жа ла су-
пер и ор ну ста ло же ност и при бра ност као да је сво јим из ван ред ним, ста бил ним 
на сту пом же ле ла да успо ри ри там и ста ви га на сво је ме сто. А Јо ван Хри стић је 
ис та као да је Лу кја но ва про на шла жа ри шта са свим мо дер не ап сурд не ко ми ке у 
ли ку ста ри це ко ја по ку ша ва да при ча њем глу пих до сет ки за ба ви сво га зе та ко ји је 

од лу чио да се уби је.54

Сре ди ном осам де се тих го ди на Лу кја но ва је игра ла и га зда ри цу у ко ме ди ји 
Си ни ше Па ви ћа Пол трон и Сим ку у Ну ши ће вој Ожа ло шће ној по ро ди ци, а кра јем 
те де це ни је ту ма чи ла је, на ма што вит на чин обо га ћен ве ли ком ин ди ви ду ал но шћу 
и ис ку ством, по но во лик ба ке, овог пу та Ев ге ни је из дра ме Тан го Сла во ми ра Мро-
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же ка. У ре жи ји Ја дран ке Ан ђе лић, ко ју струч на јав ност ни је оце ни ла као на ро чи то 
успе шну, глум ци пред ста ве Тан го, не ка ко су се сна шли да је из не су, а нај бо љи ме-
ђу њи ма би ли су, пре ма Хри сти ћу, Та тја на Лу кја но ва и Ми ћа То мић. За Та тја ни ну Ев-
ге ни ју је при ме тио да је да ла ве о ма увер љи ву ко мич ну фи гу ру ба ке ко ја од ба цу је 
све дру штве не кон вен ци је и ко ја нас је за сме ја ла не ким сво јим не пред ви дљи вим 
ре ак ци ја ма. „Од лич но од и гра на, сце на ње ног уми ра ња има ла је пра ви драм ски 
ква ли тет и пра ву драм ску функ ци ју: да бу де је ди на за и ста озбиљ на ствар ко ја се 

зби ва у Мро же ко вој ћак ну тој по ро ди ци.“55

У ма ју 1991, Бе о град ско драм ско по зо ри ште је на сво јој Но вој сце ни из ве ло 
дра му Срећ ни да ни Се мју е ла Бе ке та, у ре жи ји Па вла Ла зи ћа, у ко јој су глав не уло-
ге ту ма чи ли Та тја на Лу кја но ва (Ви ни) и Ра де Кој чи но вић (Ви ли). Ра до мир Пут ник у 
свом при ка зу пред ста ве при ме тио је да је „Бе кет ство рио драм ску при чу на оби љу 
сва ко днев них три ви јал но сти ко ји ма је ис пу нио и ви до круг сво је ју на ки ње Ви ни и 
ње ну не у та жи ву по тре бу да се ре че ни ца ма де фи ни ше као људ ско би ће ... Та тја на 
Лу кја но ва да ла је сво јој Ви ни сло же ност лич но сти ко ја та на но осе ћа свој лич ни по-
ло жај. Али, де фи ни шу ћи Ви ни као ре а лан лик, да ју ћи јој низ кон крет них сцен ских 
по сли ћа, Лу кја но ва у гра да ци ји ства ра па ра диг ма тич ну гро теск ност же не ли ше не 
све га. Гла сов ним ни јан са ма, про ме ном ин то на ци је или рит ма го во ра, Лу кја но ва 
је по сте пе но фил три ра ла осе ћа ња ко ја про ла зе кроз свест Ви ни и успе ва ла је да 
па ра док сал ним ин си сти ра њем на жи вот ном оп ти ми зму оства ри тра гич ну де фи-
ни ци ју жи во та и да нас на ве де да и са ми по де ли мо зеб њу и страх пред ко нач ним 
иш че зну ћем. Суп тил на, во ђе на ве ли ким глу мач ким мај стор ством Ви ни Та тја не Лу-

кја но ве пред ста вља кре а ци ју за ду го пам ће ње.“56 И кри ти чар Јо ван Хри стић за па-
жа да је „по је ди нач ним и опо пљи вим људ ским жи во том би ла до вр ха ис пу ње на 
Ви ни ко ју је игра ла Та тја на Лу кја но ва. Она је би ла жи ва, обич на и пре по зна тљи ва 
же на ко ја се на ла зи у јед ној не мо гу ћој си ту а ци ји и ко ја чи ни све да се са њом бо ри 
свим сна га ма ко ји ма рас по ла же. Ду хо ви та, без трун ке са мо са жа ље ња, не по ко ле-
бљи во ве дра и исто вре ме но на са мом дну оча ја ња, та Ви ни би ла је жи ва и увер љи-
ва сли ка чо ве ко ве не по бе ди во сти. Она је мај стор ски пре ла зи ла из јед не у дру гу 
од крај но сти људ ског жи во та, су о ча ва ла је те крај но сти с пре ци зно од ме ре ним 
иро нич ним уда ље њем, ба ца ју ћи та ко увек је дан по глед ис ко са на вред но сти с ко-
ји ма и од ко јих жи ви мо. А у од ме ре ним па у за ма и у по гле ду ко ји се с вре ме на на 
вре ме упу ти у не ку стра вич ну пра зни ну, мо гли смо да на слу ти мо оча ја ње из ко га 
Ви ни уме да ис пли ва др же ћи се чвр сто за оно ма ло ства ри ко је, по Бе ке ту, чи не 
чи тав је дан људ ски жи вот: чет ки цу за зу бе, ма ра ми цу, руж за усне и све дру го што 

се мо же на ћи у јед ној жен ској та шни.“57

Кра јем сле де ће го ди не, на дах ну то, суп тил но и по не се но оства ри ла је сво ју 
уло гу До на Ел ви ре у дра ми Алек сан дра Обре но ви ћа По вра так Дон Жу а на. Пред-
ста ву је ре жи рао Ко кан Мла де но вић, а по ред Та тја не игра ли су и Ђу за Сто јиљ ко-
вић, Жи жа Сто ја но вић, Бо ри во је Сто ја но вић и дру ги. За ње ну До ну Ел ви ру, те а тро-
лог Пе тар Волк је при ме тио да ју је „пред ста вља ла као јед ну од оних жи вих ли ко ва 
те а тра ап сур да, где је ста рост са мо оквир ко ји омо гу ћа ва да глу мач ки бу ду ис так-
ну те све оне пи шче ве оп сер ва ци је о људ ској ле по ти, про ла зно сти, су је ти и по ра-
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жа ва ју ћем при зна њу вла сти те про ма ше но сти и из гу бље не љу ба ви.“58 Алек сан дра 
Гло вац ки, кри ти чар „Епо хе“ ми шље ња је да „Та тја на Лу кја но ва но си двој ство оно га 
што је би ла и оно га што је по ста ла, у стал ним пре ла зи ма од слат ке ста ри це ка гор-
кој осо би ко ју је жи вот сво јим вр тло зи ма сву као до дна. Али, не ра зум на на да и 

не што са чу ва не чед но сти вра ћа је на по че так, у стал ном кру же њу.“59

Уве ли ко већ у пен зи ји, Та тја на Лу кја но ва је рав но прав но са сво јим мла ђим 
ко ле га ма но си ла ре пер то ар свог по зо ри шта на Цр ве ном Кр сту. Го ди не 1993. ма е-
страл но је игра ла се нил ну и де мент ну Ба ку у ко ма ду Ути цај га ма зра ка на са бла-
сне не ве не По ла Зин де ла, ка да је „без ијед не ре чи или су ви шног ге ста от кри ва ла 
тра ги ку Ба ке ко ја је, ми мо сво је во ље, осу ђе на да жи ви у ат мос фе ри Бе а три си ног 

до ма.60 
Две го ди не ка сни је крај ње ле жер но, при род но и спон та но оства ри ла је лик 

Го спо ђе Бојл у Ми шо лов ци Ага те Кри сти, као и лик Хел ге Тен у ко ма ду Ај ра Ле ви-
на Смр то но сна клоп ка. Кра јем исте 1996. го ди не игра ла је и на из глед на ив ну и 
до бро ду шну ста ри цу Еби Бру стер у цр ној ко ме ди ји Ар се ник и ста ре чип ке Џо зе фа 
Ке сле рин га. Ње ну се стру Мар ту Бру стер игра ла је из вр сна Оли ве ра Мар ко вић, 
а ко мад је ре жи рао Ди ми три је Јо ва но вић,. „По ли ти кин“ кри ти чар те а тра Иван 
Ме де ни ца ми шље ња је да је „Та тја на Лу кја но ва ап со лут но до ми ни ра ла у уло зи 
„зло че сте“ ба ки це Еби Бру стер. Де ти ња не ви ност, не ста шност и ужи ва ње у игри 
„лут ка ма“ (у кон крет ном слу ча ју ле ше ви два на е сто ри це му шка ра ца), ство ри ле су 
по треб ну ком би на ци ју ве се лог и је зи вог. Окрет на, ла ко но га и увек са вра го ла стим 
али искре ним осме хом Еби Бру стер Та тја не Лу кја но ве би ла је упра во оно што и 

тре ба: де те-мон струм у те лу ста ри це.“61 А Пе тар Волк у „Илу стро ва ној по ли ти ци“ 
по сле пре ми је ре је за пи сао: „Та тја на Лу кја но ва је игра ла Еби  са пу но отво ре них 
емо ци ја, крај ње не по сред но и са уро ђе ним шар мом, спон та но до дир љи во сти 
да на кра ју иза зи ва жа ље ње. Нај не под но шљи ви је при зо ре Лу кја но ва ре ша ва с 
ла ко ћом као да је реч о бе зна чај ним сва ко днев ним ства ри ма. Све то игри да је 
од ре ђе ни шарм, искре ност и ве ро до стој ност ко јом она обез бе ђу је пу ну кре а тив-

ност јед ној од сво јих нај леп ших ро ла.“62 Слич ног за па жа ња је и кри ти чар Ми лу тин 
Ми шић: „ Та тја ни Лу кја но вој је ова уло га (Еби Бру стер) до шла као кру на на глу мач-
ки стил ко ји не гу је де це ни ја ма. Оста вља ју ћи пу бли ку у уве ре њу да је пред њи ма 
још јед но од не по сред них, то плих људ ских би ћа из ње не бо га те глу мач ке га ле ри-
је, она је са де ти њом не по сред но шћу от кри ва ла основ ни, цр но ху мор ни кон тра-
пункт, лик не ве ро ват но успе шне тро ва чи це ко ја жи ви у нај ду бљем уве ре њу да 

чи ни из у зет но ху ма на де ла.“63

У се дам де сет и сед мој го ди ни Лу кја но ва је из ван ред но, дис крет ним сред-
стви ма и зна лач ким уме ћем од и гра ла и, спе ци јал но за њу пи са ну, уло гу Ма ка Ле ле 
у дра ми Ку ћа са про зо ром Љи ља не Ла шић. Ова пред ста ва, еле ги ја о на шем вре ме-
ну и по ро ди ци слич ној мно гим дру гим, за ста лим и рас пад ну тим у том вре ме ну, 
ко је сто ји, има ла је пр во из во ђе ње 22. ма ја 2000, у ре жи ји Вла ди ми ра Ла зи ћа. Од-
лич не кри ти ке и овог пу та би ле су упу ће не на ра чун ње не игре. 

Та ко Алек сан дра Ђу ри чић у свом при ка зу пре ми је ре ис ти че да је „Та тја на 
Лу кја но ва у ма е страл ној уло зи Ма ка Ле ле оства ри ла лик же не ко ја жи ви у про шло-
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сти, од би ја ју ћи да се су о чи са ствар но шћу, чак и фи зич ки од би ја ју ћи да иза ђе из 
ку ће јер спољ ни свет за њу не по сто ји. У свом стра шном раз о ча ра њу и бес крај ним  
вер бал ним ра то ви ма са сна јом, она ипак не кри је ду бо ку љу бав и бри гу за по ро ди-
цу, искон ски ма те рин ски на гон ко ји очај нич ки по ку ша ва да све вра ти у ред и бла-
жен ство по ро дич ног жи во та. Али, пре ка сно је јер по ро ди це ви ше не ма, оста ли су 
са мо де ло ви се ћа ња и страх за уну ке ко ји би ра ју смрт и из гнан ство, не би ли се 

уда љи ли од ствар но сти у ко јој не ма пер спек ти ве.“64 
А кри ти чар Му ха рем Пер вић, у „По ли ти ци“ од 30. ок то бра 2000, при ме ћу је 

да је Лу кја но ва као Ма ка Ле ла ту ма чи ла „енер ги ју про ла зног, њен гест и дух, иро-
ни ју вре ме на и би ћа ко је ову иро ни ју жи ви и сно си, са де ли кат ном рав но те жом 
из ме ђу но стал ги је, пот сме ха и са мо пот сме ха.“ Ти хо мир Илић сма тра да је пи сац 
Љи ља на Ла шић би ла нај да ре жљи ви ја пре ма ба ки Та тја не Лу кја но ве. „Она је сво-
јим при мед ба ма скре та ла па жњу на све оно са чим су се и гле да о ци со ли да ри-
са ли, те је без број пу та на отво ре ној сце ни по здра вља ли, или због ре пли ке или 
због ве што пла си ра не ње не ре ак ци је. Уз гред бу ди ре че но, Лу кја но ва је сте кла, 
за хва љу ју ћи не ка квој сво јој пре крет ни ци, та кву ди мен зи ју, да уло га ма да је пра во 

бо гат ство, ка во смо на ви кли је ди но да оче ку је мо од ди ва свет ске по зор ни це.“65

По след њу пре ми је ру Та тја на Лу кја но ва је од и гра ла 26. мар та 2002. го ди не, 
ин тер пре ти ра ју ћи сјај ну глу мач ку ми ни ја ту ру слу жав ке Лу из у са лон ској ко ме ди-
ји Но е ла Ка у ар да При ват ни жи во ти. На кра ју пред ста ве, за хва љу ју ћи шар му и 
осо бе ној љуп ко сти, Лу кја но ва је из ма ми ла по се бан апла уз за свој ефек тан глу мач-
ки ме да љон чић. По ред ње игра ли су и Ми ле на Па вло вић, Дра ги ша Ми лој ко вић, 
Ми ли ца За рић и Ми лан Чу чи ло вић.  
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ТРЕ ЋИ ЧИН:
ХА РОЛД И МОД

„Но ви је дан, но во уз бу ђе ње.
Жи вот је ди ван, зар не? 

Нај ва жни је је, ипак,  што не тра је веч но“
(Ко лин Хи гинс: Ха ролд и Мод)
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Ово су ре чи Мод из дра ме Ха ролд и Мод аме рич ког  ро ма но пи сца Ко ли на 
Хи гин са, ко ја је у ту ма че њу Та тја не Лу кја но ве по ста ла сим бол не у ни шти вог жи вот-
ног оп ти ми зма и спон та но сти. 

Та тја ни Лу кја но вој уло га Мод, јед на од оних ко је се до би ја ју са мо јед ном у 
жи во ту, пред ста вља ла је кру ну ка ри је ре и врх ње не глу ме. Игра ла ју је до кра ја 
жи во та, пу них два де сет и три го ди не и сва ки пут ка да би иза шла на сце ну, чи ни ло 
јој се као да је игра по след њи пут и за то би се ан га жо ва ла свим сво јим сна га ма. Но-
ви нар „Ве чер њих но во сти“, Ми лан Ми тић, по во дом ње не Мод за пи сао је да „ова 
ти ха и не на ме тљи ва глу ми ца, са пре фи ње ним ар се на лом по зо ри шних сред ста ва, 
ко ји ма се дис крет но ре ту ши ра ју ли ко ви, го то во је до пер фек ци је из ва ја ла лик ста-
ри це Мод. Де ли кат ност те ме – за љу бље ност мла ди ћа у ста ри цу – ис то пи ла се у 
бо гат ству то но ва ко ји ма је Лу кја но ва бо ји ла сво ју уло гу та ко да је пи сац био на 
до бит ку: јед на сјај на глу ми ца по мо гла му је игром да до ба ци мно го да ље не го што 

он сна гом ре чи за слу жу је.“66 И Вла де та Јан ко вић у „Књи жев ним но ви на ма“ од 25. 
апри ла 1980, из но си свој суд да „Та тја ну Лу кја но ву ни кад ни смо гле да ли бо љу. Она 
је до че ка ла оно што не до че ка сва ки глу мац – да се су срет не с уло гом у ко ју су, као 
ру ка у ру ка ви цу, скли зну ли њен на ступ и ин то на ци ја.“

Пре ми је ра пред ста ве Ха ролд и Мод одр жа на је 23. мар та 1980. го ди не у ре-
жи ји Па о ла Ма ђе ли ја, ко ме је то би ла пр ва ре жи ја у овом те а тру. Сцен ску адап та-
ци ју пот пи сао је Жан Клод Ка ри јер, сце но гра фи ју Зо ран Ри стић а ко стим Бо жа на 
Јо ва но вић. По ред Та тја не Лу кја но ве игра ли су: Ми лан Ерак (Ха ролд), Жи жа Сто ја-
но вић (Го спо ђа Чејзн), Је ле на Чво ро вић (Ма ри, со ба ри ца), Ду шан По чек (Док тор), 
Бо ра Сто ја но вић (Све ште ник) и дру ги. Ви ше од две де це ни је и ви ше од две сто ти-
не пу та, ова сен ти мен тал на ме ло дра ма игра на је пред пу ном са лом. По ста ла је 
и оста ла култ на пред ста ва, је дан од нај ве ћих хи то ва на ре пер то а ру Бе о град ског 
драм ског по зо ри шта, од осни ва ња до да нас, го то во ње гов за шти ти ни знак.

По сле смр ти Ми ла на Ера ка, 1994. го ди не, у уло зи Ха рол да на сту пао је Сло-
бо дан Бе штић. Овог из у зет но сен зи бил ног и да ро ви тог глум ца пре по ру чио је сам 
Ерак, ко ји се по след њих го ди на свог жи во та (умро је у че тр де сет и пе тој) осе ћао 
по ма ло не у год но у уло зи два де се то го ди шња ка. Свим ср цем упу ћи вао је мла дог 
ко ле гу у тај не уло ге, ко ји је вр ло бр зо оправ дао ука за но по ве ре ње и све до не ми-
нов ног од ла ска Та тја не Лу кја но ве, на ста вио да но си дух фру стри ра ног њу јор шког 
де ча ка Ха рол да.

Бе о град ску пред ста ву гле дао је и чу ве ни ре ди тељ Фран ко За фи ре ли по сле 
ко је ни је крио сво је оду ше вље ње: „Гле дао сам мно ге европ ске по ста ве Ха ролд и 

Мод, па чак и ону фа мо зну па ри ску са Ма длен Ре но67, али сло бод но мо гу ре ћи да 

је ова бе о град ска нај бо ља.“68 И наш по зна ти књи жев ник, Бо ри слав Пе кић, ко ји је 
та ко ђе имао при ли ке да ову пред ста ву гле да по ра зним европ ским по зор ни ца ма, 
де лио је исто ми шље ње и до дао „да је са ве ли ком скеп сом до шао на пред ста ву Бе-

о град ског драм ског и да му је дра го што је на нај леп ши на чин де ман то ван.“69 

Дра ма Ко ли на Хи гин са, на ста ла из сце на ри ја за филм,70 го во ри о нео бич ној 
љу ба ви нео бич ног па ра – мла ди ћа Ха рол да и ста ре го спо ђе Мод, ко ји јед но у дру-
гом про на ла зе уте ху и уто чи ште пред све том ко ји их окру жу је, све том сат ка ним 
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од кли шеа и пред ра су да, од оту ђе но сти и сле пи ла. Ова пле ме ни та и ле ко ви та ме-
ло дра ма сла ви жи вот. Али, то је пред ста ва и о уми ра њу – по след њем и са став ном 
де лу жи во та ко ји га, као и ње го ви оста ли са стој ци, чи ни пот пу ним, исти ни тим и 

ле пим71. Мод је чу де сна же на у ду бо кој ста ро сти, ко ја жи вот об у хва та свим чу ли-
ма, ко ја сво јом му дро шћу и љу ба вљу пре ма жи во ту омо гу ћа ва Ха рол ду, не при ла-
го ђе ном мла ди ћу, да за во ли свој жи вот и жи вот око се бе, а то та ко ра ди спон та но 
и искре но да у љу ба ви мла дог Ха рол да не ма ни чег на стра ног, ру жног или мор бид-
ног.

Из ра зе оду ше вље ња и ре чи хва ле о пред ста ви и ње ним глав ним ак те ри ма 
ни је има ла са мо пу бли ка, већ и по зо ри шна кри ти ка. Та ко Јо ван Ћи ри лов у „По ли-
ти ци“ од 26. мар та 1980,  пи ше: „У на слов ним уло га ма Ха рол да и Мод, има ли смо 
пра ве глум це ко ји су уме ли да од и гра ју атрак тив не за дат ке ко је су до би ли. Та тја на 
Лу кја но ва би ла је увер љи ва и по е тич на Мод. Иако пре мла да за Мод, уве ри ла нас 
је у суд би ну ове нео бич не ста ри це, ко ја сво јим вред но сти ма за не се дух, па и те ло, 
нео бич ног де ча ка. У сти лу ње не глу ме и сен зи би ли те ту има ис ку ства аван гар де на-
шег ве ка.“ И Ти хо мир Илић, кри ти чар „Књи жев не ре чи“, ми шље ња је да су „из бор 
ре ди те ља и срећ на окол ност Бе о град ског драм ског по зо ри шта што је њи хов члан 
Та тја на Лу кја но ва, мно го зна чи ли за ову пред ста ву. Вр ло из ра зи та ка рак тер на глу-
ми ца, са не ким свој стве ним цвр ку том, и уз то са пу но шар ма уло же ног у за и ста 
сту ди о зно об ра ђе ну уло гу луц ка сте ста ри це Мод, Лу кја но ва је оства ри ла уло гу 

ко ја се си гур но ни кад не ће за бо ра ви ти.“72 
По зо ри шни кри ти чар „Ни на“, Вла ди мир Ста мен ко вић, та ко ђе, сма тра да су 

глум ци умно го ме по мо гли ре ди те љу Па о лу Ма ђе ли ју, „а пре свих и мно го ви ше од 
дру гих Та тја на Лу кја но ва у глав ној жен ској уло зи. Ње на Мод је спо ља би ла де фи-
ни са на ефект ним спо јом га мен ског и ста рач ког; али ис под те ма ске је бу јао сло-
жен, про ти ву ре чан уну тра шњи жи вот: чу дан уну тра шњи по крет у ко ме се ме ша ју 
сво је вр сно епи ку реј ство, ми то ман ске скло но сти, го то во при по ве дач ки им пул си. 
Она је та ко ство ри ла бо гат, па ра док са лан лик из ко га је про сто из би ја ло оби ље 
жи во та: је дан лик из ну тра осве тљен од бле ском гро те ске, иза чи је ко мич но сти се 

увек ука зу је ду шев на ве ли чи на.“73

Јо ван Хри стић у свом при ка зу ове пред ста ве за па зио је да је „Мод Та тја не 
Лу кја но ве би ла јед на зре ло и ком плет но оства ре на уло га, са свим ни јан са ма ко је 
су се мо гле от кри ти про ми шље ним  чи та њем јед ног та ну шног тек ста – од ко мич-
них, до ме лан хо лич них и са свим озбиљ них. Мод је би ла лич ност у ко јој је тач но од-
ме ре на ме ра из ме ђу ре а ли зма и сти ли за ци је, ви ше жи вот ни иде ал не го ста ри ца, 
не то ли ко фи зи о ло шки ко ли ко за то што чо век мо же да се не освр ће на не ка уста-
ље на пра ви ла по на ша ња тек кад пре ђе не ке го ди не. Без тру ни сен ти мен тал ног 
пре те ри ва ња, она је по ста ла сим бол не у ни шти вог жи вот ног оп ти ми зма и спон та-

но сти.“74

Да је Та тја ни Лу кја но вој би ла суд би на да глу ми ста ри це, по твр ди ла је и ова 

уло га.75 Кад је по че ла да игра Мод Лу кја но ва је има ла пе де сет и се дам го ди на, да-
ле ко од осам де се то го ди шња ки ње, ко ју је та да мо ра ла да до ча ра уз фар ба ње ко се 
у бе ло и до ста шмин ке. Ка ко су го ди не про ла зи ле та ко је ко са се де ла и по тре ба за 
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шмин ком се сма њи ва ла. Тек ма ло, пре пред ста ве, да би ста ри ца пу на жи во та би ла 
што увер љи ви ја.

Ин те ре сан то је да се Лу кја но вој текст ове дра ме, ка да га је чи та ла на фран цу-
ском, мно го пре пре во да на срп ски, ни је до пао. Де ло вао јој је као те шка ме ло дра-

ма и ли чио јој је на бу ле вар ски те а тар.76 Он да је сти гао Ма ђе ли и сво јом ре жи јом 
учи нио да Та тја на Лу кја но ва сво ју бе за зле ну Мод за во ли без гра нич но, да за во ли 
њен оп ти ми зам, љу бав пре ма жи во ту као и ње ну љуп ку ко мич ност.

Ка ко то већ жи вот из ре жи ра, уло ге за ко је се Та тја на Лу кја но ва нај те же из-
бо ри ла у свом ра ду, до не ле су јој зна чај не на гра де. Та ко је за Бер ту до би ла Ок то-
бар ску на гра ду, за Бе лу Ра ду у Утва пти ца зла то кри ла На гра ду „Ве чер њих но-
во сти“ на Сте ри ји ном по зор ју, а за Мод На гра ду Град ске са мо у прав не ин те ре сне 
за јед ни це кул ту ре за нај бо ље глу мач ко оства ре ње у го ди ни, ко ја је те 1980, пр ви 
пут до де ље на глум цу по је ди нач но. Сле де ће го ди не јој је, за исту уло гу уру че на и 
На гра да Удру же ња драм ских умет ни ка СР Ср би је. 
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ЧЕ ТВР ТИ ЧИН: 
ПО ВРЕ МЕ НИ ИЗ ЛЕ ТИ

„Ме ни је по зо ри ште жи вот, оно је чу до, квин те сен ци ја жи во та, јер 
на сце ни игра те ра зно вр сне суд би не и то у ро ку од два са та. То је 

чу до ко је ме ве зу је за те а тар и кад пре ста нем да играм ве ро ват но 
ћу пре ста ти и да жи вим.“ 77
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То ком пе де сет и осам го ди на игра ња на „да ска ма што жи вот зна че“, Лу кја но-
ва је са мо че ти ри пу та „из не ве ри ла“ сво ју ма тич ну ку ћу, го сту ју ћи у дру гим те а три-
ма на ше пре сто ни це. 

Пр ви пут 1957. го ди не, ка да је у тек осно ва ном Ате љеу 212 игра ла Ану у 
пред ста ви Пе сма Оска ра Да ви ча. Дра ма ти за ци ју ове по е ме о Бе о гра ду, ње го вим 
љу ди ма и ње го вој бор бе но сти пот пи са ли су Ва си ли је По по вић и Мом чи ло Ми лан-
ков, а ре жи ју Алек сан дар Ог ња но вић. По ред Лу кја но ве глав не уло ге по де ље не су 
Бо жи да ру Др ни ћу (Ве ко вић), Ра ти сла ву Јо ви ћу (Ми ћа), Јо ви ши Вој но ви ћу (Кла ус), 
Пре дра гу Ла ко ви ћу (Пе тар) и Бра ни сла ву Је ри ни ћу (Ђор ђе). Пре ми је ра је из ве де-
на 13. ма ја 1957. 

За сво ју ин тер пре та ци ју Ане Лу кја но ва је до би ла углав ном до бре оце не. 
Сло бо дан Се ле нић је за пи сао у „Ве чер њим но во сти ма“, од 16. ма ја 1957, да је „до-
бру Ану би ло сва ка ко нај те же на ћи и од и гра ти. Ани је ме сто у пе сни ко вој ма шти. 
Она тек та мо мо же да бу де ствар на – не у жи во ту. У лич но сти ве о ма до бре глу ми-
це Та тја не Лу кја но ве, ало гич на же на, ало гич но за љу бље на де вој ка, ле пр ша ва и 
не за ми шљи ва, го то во не ма те ри јал на Ана, из гу би ла је (мо ра ла је) не што од сво-
је ле пр ша во сти и сву сво ју не ма те ри јал ност. Оста ла је жен стве на ало гич на же на, 
увер љи во и до бро од и гра на, ко ја пре ста је да во ли Ве ко ви ћа и за љу бљу је се у ро-
ман тич ног Ви лин – ко њи ца.“

По зо ри шни кри ти чар Бо ра Гли шић сма трао је да је Та тја на Лу кја но ва глу-
мач ки пер фект но од и гра ла Ану, али да је „ви ше ин си сти ра ла на ње ној про зрач ној 
чед но сти; ма ње на оно ме што је у њој жи вот на сна га пу те но га. У ства ри, Ана је 

збир овог дво га.“78Док је Ху го Клајн у „Бор би“ од 26. ма ја 1957, при ме тио да је Лу-
кја но ва има ла крај ње не за хвал ну уло гу. „Сво јим по кре ти ма, у ко ји ма кат ка да има 
не чег ба лет ског, сво јим на чи ном ре ци то ва ња и глу ме Лу кја но ва ни је мо гла до ча-
ра ти Ану, же ну ко ја је, иако је од Ве ко ви ћа на у чи ла да ви ди ле по ту мла дог бор ца, 
исто то ли ко пре да на љу ба ви ко ли ко Ми ћа бор би, же ну ко ја љу бав ста вља из над 
бор бе и пе сме ко ја је бор ба. Лу кја но ва је че ка ла Ми ћу и у том че ка њу је би ло че-
жње и стра сти, али то је би ла страст за но вим ужи ва њи ма, не жи ва ра на ко ја ва пи 
за ме ле мом. Али у не ким тре ну ци ма Лу кја но ва је би ла искре но емо тив на.“

Је да на ест го ди на ка сни је, 1968, Лу кја но ва је још јед ном за и гра ла у Ате љеу 

212 у ко ма ду Це на Ар ту ра Ми ле ра. Пред ста ву је ре жи рао Де јан Ми јач79, а Та тја на 
је игра ла вр ло сло је вит и ин те ре сан тан лик ал ко хо ли чар ке Естер Франц, же не из-
гу бље ног чо ве ка ко ји је имао све усло ве да не што по стиг не, али ни је ус пео.

Ми ло сав Мир ко вић, по зо ри шни кри ти чар „По ли ти ке екс прес“ при ме тио је 
да је Та тја на Лу кја но ва „Ми ле ро ву ска лу ле пе не сре ће и зре ле не зре ло сти у по ку-
ша ју ма три ја хал ног цвр ку та ња и че жње за жи во том оства ри ла у си ме три ји драм-
ског у при чи и драм ског у ли ку. Ње на Естер је пре ма све му ис тан ча ла свој од нос, 
за ви ри ла у све си ту а ци је. Пи јан ство у ми ту о по ро ди ци, пи јан ство у ал ко хо лу Та-
ња Лу кја но ва је да ла по ет ски пре чи шће но и са по ве ре њем у во де ћу про бле ма ти-

ку де ла.“80 А Ми ро слав Ра до њић је ис та као да је Вик тор Стар чић, ко ји игра Гре го ра 
Со ло мо на, је ди ног до ра слог парт не ра имао у Та тја ни Лу кја но вој. „Ома мље на ал-
ко хол ним ис па ре њи ма ње на Естер би ла је ис пу ње на жи вот но шћу ко ја је осци ли-
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ра ла из ме ђу гр че ви те же ље за над вла да ва њем ве ге ти ра ња за ли ве ног ви ски јем и 

не мо ћи да би ло чи ме из ме ни си ту а ци ју.“81

Њи хов ко ле га Вла ди мир Ста мен ко вић је, та ко ђе, био ми шље ња да је Лу кја-
но ва ус пе ла да уђе под ко жу сво је ју на ки ње, да се сто пи ла са њом, то јест да је 
„уме ла да на сли ка је дан ти пи чан жен ски лик из Но вог све та , пор трет ру шне ал ко-
хо ли чар ке у ко ме се ме ша ју де ти ње цр те и ми то ман ске ка рак те ри сти ке, пот пу но 

клу ну ће и агре сив на на пе тост.“82

Оце ну да је нај це ло ви ти је оства ре ње на пред ста ви пру жи ла упра во Та тја на 
Лу кја но ва „ту ме че ћи лик пре цве та ле и раз о ча ра не же не  ко ју му че те гоб на ре ал-

ност и страст пре ма ал ко хо лу“83, дао је и Бра ни слав Ми ло ше вић, кри ти чар „Бор-
бе“.

Го ди не 1969. Лу кја но ва је свој зво нак, то пао, де чи ји глас по зај ми ла ани ми-
ра ним ли ко ви ма у пред ста ви На сло во, на сло во, ко ја је сво ју пре ми је ру има ла 22. 
апри ла у Ма лом по зо ри шту. Она је на ста ла на осно ву ве о ма успе шне исто и ме не 
те ле ви зиј ске се ри је за де цу, ко ја се еми то ва ла од 1963. до1965, те су ње ни ауто ри 
ре ши ли да сво је ју на ке пре се ле на по зо ри шну сце ну. Пи сац Ду шан Ра до вић и ре-
ди тељ Ве ра Бе ло гр лић на пра ви ли су из бор пе са ма и при ча из три де сет и че ти ри 
те ле ви зиј ске се ри је и уз по моћ Гор да не По по вић, ауто ра лу та ка и сце но гра фи је 
и Ми о дра га Или ћа – Бе лог, ауто ра му зи ке, по ста ви ли пред ста ву. Глав ни ју на ци би-
ли су Ми ћа (Ми ћа Та тић) и Аћим (глас: Ми ћа Та тић, ани ма ци ја: Ол га Ми ло ше вић) 
са сво јим ра зним дру га ри ма. По ред Лу кја но ве свој глас лут ка ма по зај ми ли су и 
Љу би ша Ба чић, Дра ган Ла ко вић, До бри ла Ма тић, Вла сти мир – Ђу за Сто јиљ ко вић, 
Бран ка Ми тић и дру ги. 

 Та тја на Лу кја но ва го сто ва ла је и у По зо ри шту „Под ра зно“ у пред ста ви Шу-
мо ва ње, чи ја пре ми је ра је из ве де на 11. ок то бра 1979. Ово про фе си о нал но по зо-
ри ште осно ва но је 1977. го ди не као „ор га ни за ци ја удру же ног по зо ри шног ра да, 
чи ји је основ ни циљ био сло бод но удру жи ва ње за рад на про јек ти ма сцен ских 
пред ста ва. Удру жи ва ње ра да по пра ви лу вр ши ло се са мо за при пре му и из во ђе-

ње сцен ских пред ста ва“84, што зна чи да глум ци ни су има ли стал ни рад ни од нос, 
већ су се оку пља ли од пред ста ве до пред ста ве. Фи нан си ра ли су се соп стве ним 
сред стви ма од при хо да и од сред ста ва дру гих рад них ор га ни за ци ја са ко ји ма су 
скла па ли по слов не ара жма не. При пре ма ли су и из во ди ли са мо драм ска де ла мла-
дих ју го сло вен ских ауто ра ко ји су об ра ђи ва ли са вре ме не про бле ме и то уз сцен-
ско-тех нич ку по моћ Сту дент ског кул тур ног цен тра, ко ји их је за сту пао пре ма тре-
ћем ли цу и во дио ма те ри јал но и фи нан сиј ско по сло ва ње. 

Пред ста ва Шу мо ва ње Бран ка Лу ки ћа, би ла је че твр та пре ми је ра овог по-
зо ри шта, где су по ред Лу кја но ве игра ли и Сне жа на Ник шић, Ми о драг По по вић 
Де ба, Вла ди мир Јев то вић, Љи ља на Ме ђе ши и Пре драг Ми ле тић. Ре жи ју су пот пи-
са ли Вла ди мир Алек сић и Вла ди мир Јев то вић, а сце но гра фи ју Но ви ца Ко цић. У 
сре ди шту дра ме био је жи вот у ур ба ној сре ди ни, ко ји ну жно и у ве ћи ни слу ча је ва 
де фор ми ше чо ве ка, ње гов ка рак тер, мо рал и си стем вред но сти. Рад ња је сме ште-
на у ви кен ди ци, то ком не у спе лог ви кен да, а глав ни ак те ри су Мај ка, на став ни ца у 
пен зи ји, Син, по лу у спе шни пи сац, еман ци по ва на Сна ја, Уну ка ко ја не при ста је на 
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нор ме од ра слих, при прост али не по сре дан Шу ма ру и Мла дић, ло кал ни плеј бој.
Лу кја но ва је игра ла мај ку Не вен ку за чи ју ин тер пре та ци ју је Ми ло рад Ву че-

лић у но ви на ма „Мла дост“ од 19. ок то бра 1979. за пи сао да ју је од и гра ла „са пу но 
уме ћа, суп тил но сти и уз бу дљи ве дра ма ти ке, би ра ним глу мач ким сред стви ма и ре-
ше њи ма. Не вен кин за ка сне ли ин фан ти ли зам и уз ди за ње над про бле ми ма ко ји су 
је ра ни је скр ши ли, про сто ду шност, као и по но во от кри ве на љу бав по слу жи ли су 
Лу кја но вој да оства ри ве о ма успе шну уло гу за хва љу ју ћи ко јој је и из гра ђен и од-
ре ђе ни ни во кри тич но сти у дра ми.“



43

ПЕ ТИ ЧИН: 
ТВ, РА ДИО, ФИЛМ

 „Сва ка но ва уло га за ме не је пот пу на „та бу ла ра за“. По сле про чи та-
ног тек ста, осе ћам се као да ни ка да до та да ни шта ни сам ра ди ла. 

Ми слим да је то до бар и је ди ни пра ви по лаз за спре ма ње уло ге.“ 85
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То ком сво је умет нич ке ка ри је ре Та тја на Лу кја но ва је, по ред по зо ри шта, 
игра ла и у дра ма ма и се ри ја ма на те ле ви зи ји и ра ди ју, али и на фил му. Сни ми ла 
је око ше зде се так те ле ви зиј ских и ра диј ских дра ма и се ри ја и де сет фил мо ва, а 
њен ме ки, зво нак, то пао во кал, ко јим је ожи вља ва ла мно ге ју на ке из ани ми ра них 
се ри ја и цр та них фил мо ва, као што су Зо зон, Миш, Ка ли ме ро и дру ги, ду го ће мо 
још слу ша ти и пам ти ти.

Игра ла је, из ме ђу оста лих, у тв дра ма ма Сна ха, Сла ни ци, Смрт пу ков ни ка 
Ку зма но ви ћа, тв се ри ји ма Љу бав ах љу бав, Шко ла за же не, Срећ ни љу ди, Се ља ци. 
Њен цвр ку та ви, де чи ји глас мо гао се чу ти у ра дио дра ма ма као што су Де вој чи ца 
и леп тир, Мо мак и по хо ћу да бу дем, Ви тез на бе лом ко њу, Ноћ у Ке тли је вој ку ћи. 
Име на не ких од фил мо ви ма у ко ји ма је глу ми ла су Ме да љон са три ср ца, Ни је ла ко 
са му шкар ци ма, Се ља ци.

На гра ђе на је за уло ге у два фил ма. Ње но оства ре ње Ру ски ње, ко ја по ку ша-
ва ча со ви ма ру ског и ко пи ра њем ико на да пре хра ни свог уну ка и се бе, у фил му 
Бал на во ди Јо ва на Аћи на до не ло јој је на гра ду „Шјо ра Ма фал да“ за нај ду хо ви ти ју 
жен ску уло гу на „Ми ни фе сти ва лу ју го сло вен ског фил ма“ у По ре чу, 1986. Дру гу 
филм ску на гра ду, „Злат ну ми мо зу“, до би ла је за уло гу у фил му Ра ње на зе мља Гор-
да на Ми хи ћа у ре жи ји Дра го сла ва Ла зи ћа, као нај бо ља жен ска епи зод на уло га на 
Филм ском фе сти ва лу у Хер цег Но вом, 2000. го ди не. Те исте го ди не, за јед но са сво-
јим ко ле гом Пре дра гом Та сов цем, Та тја на Лу кја но ва до би ла је и Злат ник са ли ком 
ца ра Кон стан ти на за свој до при нос 24. фе сти ва лу филм ског сце на ри ја у Вр њач кој 
Ба њи.  

Опро бав ши се и на ма лом и на ве ли ком екра ну, ис пред ми кро фо на и на сце-
ни, Та тја на Лу кја но ва је, у јед ном од сво јих ин тер вјуа за но ви не, при зна ла да нај ви-
ше во ли да је на по зо ри шној би ни. „Ту је рад мно го ле жер ни ји. Уло га и пред ста ва 
се при пре ма ју по два – три ме се ца. Глу мац у том пе ри о ду про ла зи кроз кри зе, 
али мо же без ве ћих про бле ма да је пре ва зи ђе. На фил му ак тер не ма мо гућ но сти 
за та ко не што, јер не ма сло бо ду, по што за ви си од филм ске тех ни ке и ка ме ре ко ја 
тре ба и да га „хо ће“. Ре френ се му ње ви то по на вља: све тло-ка ме ра-све тло ... То је 
ис цр пљу ју ће, зах те ва афи ни тет и кон ди ци ју. И, што је још за ни мљи ви је, че сто је 
по ра жа ва ју ће за глум ца, ка да пр ви пут ви ди про јек ци ју, а не ви ди оне сце не у ко је 
је уло жио се бе, сво ју глу мач ку страст и љу бав! Јед но став но, што се ти че фил ма, ту 

сте у вла сти ре жи се ра, ка мер ма на, мон та же ра...“86 
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ЕПИ ЛОГ
„Увек сам го во ри ла да ме са мо ин те ре су је рад и то ни је ни ка ква 

фра за. На гра де до ла зе и од ла зе, али оно што вре ди – то је ра ди ти 
по сао ко ји во лиш.“ 87
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Та тја на Лу кја но ва је то ком сво је, ско ро шест де це ни ја ду ге умет нич ке ка-
ри је ре оства ри ла мно го број не „ве ли ке“ и „ма ле“ уло ге, ка ко у по зо ри шту, та ко и 
на те ле ви зи ји, ра ди ју и фил му. За сво ја оства ре ња на гра ђе на је ни зом вред них 
на гра да и при зна ња, ме ђу ко ји ма су и Ор ден за слу га за на род са сре бр ном зве-
здом (1973), На гра да Удру же ња драм ских умет ни ка СР Ср би је (1981), Ок то бар ска 
на гра да гра да Бе о гра да (1982), На гра да „Шјо ра Ма фал да“ (1986), Зла та на ми мо за 
(2000), „Зо ра нов брк“ (2000) и дру ге.

По зо ри ште јој је би ло и уто чи ште и уте ха и ле по та. Иако већ ду ги низ го ди-
на у пен зи ји, до по след њег да на игра ла је пу ном па ром и пу ним плу ћи ма. По след-
ње се зо не на ре пер то а ру у ње ном Бе о град ском драм ском по зо ри шту на ла зи ле су 
се че ти ри пред ста ве у ко ји ма је игра ла: Ха ролд и Мод, Ми шо лов ка, Ку ћа са про зо-
ром и При ват ни жи во ти.

Та тја на Лу кја но ва је по још јед ној ства ри би ла је дин стве на по ја ва у по зо-
ри шној прак си. Пре ко по ла ве ка оста ла је вер на ис тој те а тар ској ку ћи, свом Бе-
о град ском драм ском по зо ри шту на Цр ве ном кр сту, ма да је у два на вра та би ла у 
ве ли ком ис ку ше њу да га на пу сти (Ми ра Тра и ло вић ју је зва ла у Ате ље 212, а Ве-
ли мир Лу кић у На род но по зо ри ште). Да ли због ле пих уло га, ре дов ног игра ња, 
ат мос фе ре, оп ти ми зма, вер но сти, Та тја на Лу кја но ва је оста ла у свом те а тру, за јед-
но са њим про жи вев ши мно ге ле пе и ру жне, срећ не и ту жне тре нут ке и го ди не. 
У јед ном ин тер вјуу Лу кја но ва је об ја сни ла сво ју ода ност: „Про сто због то га што 
сам ве за на за је дан на чин игре ко ји се не гу је од по чет ка и тра је дан – да њи. То је 
не по сред ност и јед но став ност глу мач ког ка зи ва ња. Ви ди те, све се ме ња ло, љу ди, 
упра ва, пре жи ве смо и ону не срећ ну фу зи ју са ку ћом на Те ра зи ја ма, али је стил 
игре остао, ис тра јао. Ја сам увек ве ро ва ла у мо је по зо ри ште, ве ро ва ла да се до бра 

и рђа ва вре ме на сме њу ју.“88

На отва ра њу из ло жбе о Бе о град ском драм ском по зо ри шту у Му зе ју по зо-
ри шне умет но сти, 1997. го ди не Та тја на Лу кја но ва је ре кла и сле де ће: „Жи ве ти 
не пре кид но у по зо ри шту ко је тра је по ла ве ка, од пр вог да на ње го вог осни ва ња, 
ни је ни ма ло ла ко, а мо жда по не ки ма, ни до вољ но му дро. Ме ни, ко ја сам про шла 
тај пут, из гле да као да сам за тих 50 го ди на (за стра шу ју ћа ци фра) про ме ни ла ви-
ше по зо ри шта, ви ше упра ва, ви ше кон цеп ци ја те а тра, ви ше усме ре ња. Јед но је 
увек оста ја ло исто: не по сред ност, јед но став ност, искре ност. Би ло да се ра ди ло о 
дра ми, ко ме ди ји, ка сни је мју зи кли ма ... Од свих бе о град ских те а та ра Бе о град ско 
драм ско по зо ри ште има ло је нај дра ма тич ни ју суд би ну. Има ло је вр хун ске успо не 
и па до ве. За то га во лим и по шту јем и ди вим се ње го вој ви тал но сти.“

Та тја ни Лу кја но вој је 20. фе бру а ра 2003. го ди не при па ла част да от кри је 
спо мен-пло чу у хо лу ње ног По зо ри шта на Цр ве ном Кр сту, као се ћа ње на пр ву 
пред ста ву овог те а тра, Мла дост ота ца из 1947, у ко јој је и са ма игра ла. Том при-
ли ком до де ље но јој је и при зна ње за уку пан умет нич ки до при нос и вер ност овом 
по зо ри шту.

Бе о град ско драм ско по зо ри ште је по сле ње не смр ти, 2003. го ди не, као још 
је дан вид па жње пре ма сво јој „ико ни“, на гра ду за нај бо ље умет нич ко оства ре ње 
на зва ло Гран при „Та тја на Лу кја но ва“. Ово при зна ње до де љу је се сва ке го ди не, на 
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дан по зо ри шта 20. фе бру а ра и до са да су га до би ли Ве сна Чип чић (2004), Ђур ђи ја 
Цве тић (2005), Пре драг Еј дус (2006), Дра ган Пе тро вић Пе ле (2007) и Ду шан ка Ду да 
Сто ја но вић (2008). 
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ПО ПИС УЛО ГА 
ТА ТЈА НЕ ЛУ КЈА НО ВЕ

„Жи вот ... жи вот вам је као сан, та ко не ка ко про ла зи. Кад по гле дам 
са ове дис тан це, чи ни ми се као да сам све са ња ла. А би ло је, 

на рав но, и ле пих и гор ких тре ну та ка. 
Но све се то убра ја у жи вот ни стаж.“ 89
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Ар сић ка, 16. 2. 1962.
3. Макс Фриш, Ан до ра, ре ди тељ: Со ја Јо ва но вић, уло га: Мај ка, 17. 11. 1962.
4. Фре де ри ко Гар си ја Лор ка,  Љу бав го спо ди на Пер лим пли на, ре ди тељ: Јо-
ван Пут ник, уло га: Мар кол фа (у игри), 27. 11. 1963.
5. Ар тур Ми лер, По сле па да, ре ди тељ: Алек сан дар Ог ња но вић, уло га: Мај-
ка, 15. 10. 1964.
6. Ле о нид Ле о нов, Ме ћа ва, ре ди тељ: Пре драг Ди ну ло вић, уло га: Мар фа Ка-
сја но ва, 12. 12. 1964.
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7. Ђор ђе Ле бо вић, Ха ле лу ја, ре ди тељ: Алек сан дар Гло вац ки, уло га: На ни та, 
25. 2. 1965. 
8. Ју риј Оле ша, За ве ра осе ћа ња, ре ди тељ: Све то зар Ра па јић, уло га: Ли за ве-
та Ива нов на, 18.12.1965.
9. Ал фре до Ди аз Го мез, За вет, ре ди тељ: др Мар ко Фо тез, уло га: Бо го мољ-
ка, 28. 4. 1966.
10. Жи ка Жи ву ло вић-Се ра фим, Ле во од са ве сти, ре ди тељ: Пре драг Ди ну ло-
вић, уло га: За гор ка Ми тро вић, 11. 11. 1966.
11. Ви ли јем Шек спир, Ха млет, ре ди тељ: Не бој ша Ко ма ди на, уло га: Гер тру да, 
29. 2. 1968.
12. Алек сан дар По по вић, Утва пти ца зла то кри ла, ре ди тељ: Не бој ша Ко-
ма ди на, уло га: Бе ла Ра да, 1. 3. 1969.
13. Ро берт Ан дер сон, Го ли ца ве при че, ре ди тељ: Не бој ша Ко ма ди на, уло га: 
Ха ри је та, Мар та, 10. 3. 1971.
14. Џо Ор тон, Шта је со бар ви део, ре ди тељ: Не бој ша Ко ма ди на, уло га: Го спо-
ђа Прен тис, 29. 2. 1972.
15. Жорж Феј до, Да ма из „Мак си ма”, ре ди тељ: Жар ко Пе тан, уло га: Го спо ђа 
Пе ти пон, 28. 5. 1972.
16. Ду шан Ра до вић, Жен ски раз го во ри, ре ди тељ: Со ја Јо ва но вић, 15. 3. 
1973.
17. Сло бо дан Сто ја но вић, Ти си то, ре ди тељ: Де јан Ми јач, уло га: На та ли ја, 29. 
11. 1973.
18. Ан тон П. Че хов, Ви шњев сад, ре ди тељ: Не бој ша Ко ма ди на, уло га: Ра њев-
ска, 17. 2. 1974.
19. Зо ран Пе тро вић, Бе ћа рац, ре ди тељ: Ра до слав До рић, уло га: Љу би ца, 13. 
10. 1974.
20. Ко ста Триф ко вић, Из би ра чи ца, ре ди тељ: Ви да Ог ње но вић, уло га: Је ца, 
14. 4. 1975.

АТЕ ЉЕ 212
1. Оскар Да ви чо, Пе сма, ре ди тељ: Алек сан дар Ог ња но вић, уло га: Ана, 13. 5. 
1957.
2. Ар тур Ми лер, Це на, ре ди тељ: Де јан Ми јач, уло га: Естер Франц, 
17.10.1968.

МА ЛО ПО ЗО РИ ШТЕ
1. Ду шан Ра до вић, На сло во, на сло во, ре ди тељ: Ве ра Бе ло гр лић, (Та тја на 
Лу кја но ва свој глас по зај ми ла ли ко ви ма у пред ста ви), 22. 4. 1969.
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ПО ЗО РИ ШТЕ „ПОД РА ЗНО“
1. Бран ко Лу кић, Шу мо ва ње, ре ди тељ: Вла ди мир Алек сић и Вла ди мир Јев-
то вић, уло га: Не вен ка, 11. 10. 1979.

ТВ ДРА МЕ И КО МЕ ДИ ЈЕ
1. Дра го слав Гр бић, Вар љи во ју тро, ре ди тељ: Мир ја на Са мар џић, 1962. 
2. Ар са Јо ва но вић, Ар нолд Ве скер, Ко ре ни, ре ди тељ: Ар са Јо ва но вић, 
1965.
3. Ср бо љуб Стан ко вић, При мер за углед, ре ди тељ: Ми о драг Ђур ђе вић, 
1965.
4. Ри сто Триф ко вић, На паст на ша до ма ћа, ре ди тељ: Сла во љуб Сте фа но-
вић Ра ва си, 1967.
5. Го ре Ви дал, По се та ма лој пла не ти, ре ди тељ: Са ва Мр мак, 1967.
6. Фи лип Да вид, Јед ног да на мој Ја ме ле, ре ди тељ: Алек сан дар Ђор ђе вић, 
1967.
7. Алек сан дар По по вић, Љу бав до гро ба, послчед ња, ре ди тељ: Не бој ша Ко-
ма ди на, 1967.
8. Лу и ђи Пи ран де ло, адап та ци ја: Љу бо мир Дра шкић, Та ко је ако вам се та-
ко чи ни, ре ди тељ: Љу бо мир Дра шкић, 1968.
9. Деј вид Хер берт Ло ренс, Сна ха, ре ди тељ: Пре драг Бај че тић, 1969.
10. Ми ћа По по вић, Аме ри кан ка, ре ди тељ: Сла во љуб Сте фа но вић Ра ва си, 
1966. 
11. Ле о нид Зо рин, Кру ни са ње, ре ди тељ: Јо ван Ко њо вић, 1970.
12. Во рен Фрост, Не зна ни ју нак, ре ди тељ: Ви да Ог ње но вић, 1972.
13. Нор дал Грег, По раз, ре ди тељ: Пре драг Бај че тић, 1972.
14. Ми лен ко Ву че тић, Сла ни ци, ре ди тељ: Јо ван Аћин, 1973.
15. Ми ли во је Мај сто ро вић, Су се ди, ре ди тељ: Со ја Јо ва но вић, 1973.
16. Алек сан дар Ву чо, За слу ге, ре ди тељ: Алек сан дар Ђор ђе вић, 1973.
17. Ду ши ца Ма ној ло вић, Лич ност ко јој се ди вим, ре ди тељ: Ве ра Бе ло гр лић, 
1973.
18. Да ни јел Бе ри ген, Су ђе ње, ре ди тељ: Са ва Мр мак, 1975.
19. Сло бо дан Сто ја но вић, Си ро че, ре ди тељ: Здрав ко Шо тра, 1978.
20. Сне жа на Гњи дић, Се стре, ре ди тељ: Вла ди мир Алек сић, 1981.
21. Ми ла дин Ше вар лић, Смрт пу ков ни ка Ку зма но ви ћа, ре ди тељ: Ми лен ко 
Ма ри чић, 1981.
22. Гор дан Ми хић, Кан те или ке се, ре ди тељ: Дра го слав Ла зић, 1982.
23. Ме ли та Цер лек, Пет мр твих адре са, ре ди тељ: Бран ко Иван да, 1984.
24. Ми лан Ше ће ро вић, Хо ли вуд или про паст, ре ди тељ: Стан ко Цр но бр ња, 
1991.
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25. Ми ла дин Ше вар лић, По вра так Ву ка Алим пи ћа, ре ди тељ: Сла во љуб Сте-
фа но вић Ра ва си, 1992.
26. Зо ран Бо жо вић, Свад бе ни марш, ре ди тељ: Алек сан дар Ђор ђе вић,1995.
27. Је ли ца Зу панц, На ша ен гле ски ња, ре ди тељ: Сло бо дан Ра до вић, 1997.

ТВ СЕ РИ ЈЕ
1. Ду шан Ра до вић, На сло во, на сло во, ре ди тељ: Ве ра Бе ло гр лић, 1963-
1965.
2. Алек сан дар По по вић, Љу бав, ах љу бав (епи зо да: Љу бав ни је цео свет), 
ре ди тељ: Не бој ша Ко ма ди на, 1967. 
3. Ва са По по вић, Мак сим на шег до ба (епи зо да: Нео бич ни про сјак), ре ди-
тељ: Здрав ко Шо тра, 1968.
4. Ми о драг Ђур ђе вић, Име и пре зи ме (епи зо да: При мер за углед), ре ди тељ: 
Ср бо љуб Стан ко вић, 1965.
5. Сте ван Пе шић, Мла ди ћи и де вој ке (епи зо да: Се вер но мо ре), ре ди тељ: Ср-
бо љуб Стан ко вић, 1968. 
6. Вла ди мир Ан дрић, Мла ди ћи и де вој ке (епи зо да: Епи де ми ја здра вља), ре-
ди тељ: Вла ди мир Ан дрић, 1968. 
7. Љу би во је Ршу мо вић, Дра ган Ба бић, Хај де да ра сте мо, ре ди тељ: Сла во-
љуб Лу ле Стан ко вић, 1971.
8. Бо ра Ћо сић, ТВ опе ре та за лут ки це (епи зо да: У тр пе за ри ји), ре ди тељ: 
Ср бо љуб Стан ко вић, 1972.
9. Ду шан Ра до вић, Шко ла за же не, ре ди тељ: Сла во љуб Лу ле Стан ко вић, 
1973.
10. Вла ди мир Ан дрић, Ни ко ла Ра јић, Ју нак мог де тињ ства (епи зо да: Је да на-
е ста нај те жа го ди на), ре ди тељ: Ни ко ла Ра јић, 1973.
11. Дра ган Мар ко вић, От пи са ни, ре ди тељ: Алек сан дар Ђор ђе вић, 1974.
12. Дра ган Мар ко вић, По вра так от пи са них (епи зо да: Кри гер), ре ди тељ: 
Алек сан дар Ђор ђе вић, 1976/77.
13. Вељ ко Пе тро вић, Љу бав не при че (епи зо да: Ма ри јо, где си), ре ди тељ: Алек-
сан дар Ђор ђе вић, 1983. 
14. Си ни ша Па вић, Ба њи ца (тре ћа епи зо да од че ти ри), ре ди тељ: Са ва Мр мак, 
1983/84.
15. Ра ди во је Ло ла Ђу кић, Уби или по љу би, ре ди тељ: Ра ди во је Ло ла Ђу кић, 
1984.
16. Си ни ша Па вић, Бо љи жи вот (I ци клус од че тр де сет и се дам епи зо да), 
ре ди тељ: Алек сан дар Ђор ђе вић, Ми ха и ло Ву ко бра то вић, Ан дри ја Ђу кић, 1986-
1988.
17. Гор дан Ми хић, Бал кан екс прес 2 (осма епи зо да од де сет), ре ди тељ: Алек-
сан дар Ђор ђе вић, Пре драг Ан то ни је вић, Ми лош Ра до вић, 1987/88.
18. Не над Опа лић, До ме, слат ки до ме (епи зо да: Опе ра ци ја стан), ре ди тељ: 
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Ми лу тин Пе тро вић, 1988.
19. Вла да Ан дрић, Ла ку ноћ де цо (глас: Миш), ре ди тељ: Вла да Алек сић, 1990/
91.
20. Сло бо дан Скер лић, Отво ре на вра та (епи зо да: Ор ке стар), ре жи ја: Сло-
бо дан Скер лић, 1994.
21. Си ни ша Па вић, Срећ ни љу ди (две епи зо де), ре ди тељ: Алек сан дар Ђор ђе-
вић, Сло бо дан Шу ља гић, 1996.
22. Гор дан Ми хић, Го ре до ле (две епи зо де), ре ди тељ: Ми лош Ра ди во је вић, 
1996/97.
23. Ду шан Сав ко вић, Се ља ци, ре ди тељ: Дра го слав Ла зић, 2001.
24. Ми ла Ста но је вић Бај форд, Ме тла без др шке, ре ди тељ: Ми ли во је Ми ло је-
вић, 2001.
25. Не бој ша Ром че вић, Ка зне ни про стор (епи зо да: Аве ти про шло сти), ре-
ди тељ: Ми ло рад Ми лин ко вић, 2002. 

РА ДИО ДРА МЕ, ИГРЕ и СЕ РИ ЈЕ
1. Ев ге ни је Шварц, Сен ка, ре ди тељ: Ог њен ка Ми ли ће вић, 1965.
2. Ми лан Бру јић, Де вој чи ца и леп тир, 1965.
3. Дра ган Алек сић, Кра тер Не ви да, ре ди тељ: Не бој ша Ко ма ди на, 1970.
4. Дра ган Алек сић, Град у цен тру све та, 1969.
5. Алек сан дар Ву чо, Мо мак и по хо ћу да бу дем, ре ди тељ: Сло бо дан Мар ко-
вић, 1970.
6. Алек сан дар Обре но вић, Ви тез на бе лом ко њу, ре ди тељ: Алек сан дар 
Обре но вић, 1979.
7. Ра до мир Пут ник, Ноћ у Ке тли је вој ку ћи, ре ди тељ: Ви да Ог ње но вић, 
1980.
8. де чи ја се ри ја, Ру жи на сре да, Пр ви про грам Ра дио Бе о гра да, 1985.

ФИЛМ
1. Вла дан Сли јеп че вић, Пу ри ша Ђор ђе вић, Вла ди мир Ба са ра и Љу би ша Ла-
за ре вић, Ме да љон са три ср ца, ре ди тељ: Вла дан Сли јеп че вић, УФУС, Бе о град, 
1962.
2. Алек сан дар Пе тро вић, Да ни, ре ди тељ: Алек сан дар Пе тро вић, Ава ла 
филм, Бе о град, 1963.
3. Ми ро слав Ан тић, Пе тар Ла ти но вић, Ми лен ко Ни ко лић, Ши ро ко је ли шће, 
ре ди тељ: Пе тар Ла ти но вић, 1981.
4. Све тла на По по вић, Пу то ва ње, ре ди тељ: Све тла на По по вић, (крат ки 
филм), 1982.
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5. Ле он Ков ке, Шме кер, ре ди тељ: Зо ран Амар, Уни он филм, Бе о град, 1985.
6. Пре драг Пе ри шић, Ни је ла ко са му шкар ци ма, ре ди тељ: Ми хај ло Ву ко-
бра то вић, Ава ла про – филм, Бе о град, 1985.
7. Јо ван Аћин, Бал на во ди, ре ди тељ: Јо ван Аћин, ЦФС Ко шут њак – ООУР 
Ава ла, Бе о град и Инекс филм, Бе о град, 1985.
8. Гор дан Ми хић, Ра ње на зе мља, ре ди тељ: Дра го слав Ла зић, Сту дио Ча-
плин, Бе о град, 1999.
9.  Ду шан Сав ко вић, Дра го слав Ла зић, Се ља ци, ре ди тељ: Дра го слав Ла зић, 
про дук ци ја: Сту дио Ча плин, 2001.
10. Жи во рад Ла зић, Дра го слав Ла зић, Све је за љу де,  ре ди тељ: Дра го слав 
Ла зић, Сту дио Ча плин, Бе о град, 2001.
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НА ГРА ДЕ, ПЛА КЕ ТЕ, 
ДИ ПЛО МЕ, ОР ДЕ ЊЕ

„На гра де не мо гу да из ме не ни шта у жи во ту јед ног глум ца, али мо гу 
да при чи не ве ли ку ра дост, без об зи ра ка да стиг ну.“ 90
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1. НА ГРА ДА „Ве чер њих но во сти“ за нај бо љу епи зод ну уло гу (Бе ла Ра да) у 
пред ста ви Утва пти ца зла то кри ла, 13. Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад, 2. 6. 1969.
2. СПО МЕН ПЛА КЕ ТА и ДИ ПЛО МА у знак при зна ња за рад и за ла га ње на раз-
во ју Бе о гра да, по во дом 25. го ди шњи це осло бо ђе ња Бе о гра да, 20. 10. 1969.
3. ПЛА КЕ ТА ВРА ЧА РА 
4. ДИ ПЛО МА за 25 го ди на пре да ног и успе шног ра да у Са вре ме ном по зо ри-
шту, са по сре бре ном пла ке том, Бе о град, 21. 10. 1972.
5. ПО ВЕ ЉА свом чла ну у знак се ћа ња и за хвал но сти на дан про сла ве 25. го-
ди шњи це осни ва ња Са вре ме ног по зо ри шта, Бе о град, 21. 10. 1972.
6. ОР ДЕН ЗА СЛУ ГА ЗА НА РОД СА СРЕ БР НОМ ЗВЕ ЗДОМ, до де љу је Пред сед-
ник Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је, 17. 1. 1973.
7. СПО МЕН ПЛА КЕ ТА и ДИ ПЛО МА у знак при зна ња за рад и за ла га ње на раз-
во ју Бе о гра да, по во дом 30. го ди шњи це осло бо ђе ња Бе о гра да, 20. 10. 1974.
8. ПО ВЕ ЉА и нов ча на на гра да (од 10.000 ди на ра) у знак при зна ња и за хвал-
но сти за ве ли ки ства ра лач ки до при нос и ду го го ди шњу вер ност Бе о град ском 
драм ском по зо ри шту, Бе о град, 21. 10. 1978.
9. НА ГРА ДА Град ске са мо у прав не ин те ре сне за јед ни це кул ту ре за нај бо ље 
глу мач ко оства ре ње у го ди ни, за кре а ци ју Мод у пред ста ви Ха ролд и Мод, Бе о-
град, 1980.
10. НА ГРА ДА УДРУ ЖЕ ЊА ДРАМ СКИХ УМЕТ НИ КА СР СР БИ ЈЕ за уло гу Мод у 
пред ста ви „Ха ролд и Мод“, Бе о град, 8. 6. 1981.
11. ОК ТО БАР СКА НА ГРА ДА ГРА ДА БЕ О ГРА ДА за нај бо ља до стиг ну ћа у обла сти 
умет но сти и на у ке у 1982. го ди ни – за уло гу Го спо ђе Бер те у пред ста ви Бер ти но 
бла го, Скуп шти на гра да Бе о гра да, 20. 10. 1982.
12. СПО МЕН ПЛА КЕ ТА и ДИ ПЛО МА у знак при зна ња за рад и за ла га ње на раз-
во ју Бе о гра да, по во дом 40. го ди шњи це осло бо ђе ња Бе о гра да, 20. 10. 1984.
13. НА ГРА ДА „ШЈО РА МА ФАЛ ДА“ за нај ду хо ви ти ју жен ску уло гу, у фил му Бал 
на во ди, „Ми ни фе сти вал Ју го сло вен ског фил ма“, По реч, јул 1986.
14. ЗА ХВАЛ НИ ЦА глум цу ве че ри у пред ста ви Смр то но сна мо то ри сти ка, „Бо-
ри ни по зо ри шни да ни“, Вра ње, 4. 2. 1998.
15. ЗЛАТ НИК са ли ком ца ра Кон стан ти на за до при нос на 24. фе сти ва лу филм-
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109. Сло бо дан Се ле нић, Ус пе ло ве че у Са вре ме ном по зо ри шту, „Бор ба“, Бе о град, 20. 11. 
1962.
110. Јо ван Мак си мо вић, На до број, ста рој ста зи, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 22. 11. 
1962.
111. М. Мир ко вић, Из ме ђу але го ри је и ме ло дра ме, „Бе о град ска не де ља“, Бе о град, 25. 
11. 1962.
112. Вук Ву чо, Ку ка вич ја ја ја, „Књи жев не но ви не“, Бе о град, 30. 11. 1962.
113. Пе тар Волк, Под смех људ ском ра зу му, „Књи жев не но ви не“, Бе о град, 13. 12. 1963.
114. Вук Ву чо, Хи ро ви та ре ди те ље ва фан та зи ја, „Екс прес“, Бе о град, 28. 11. 1963.
115. Ми о драг Про тић, Три пре ми је ре и јед но го сто ва ње, „Књи жев ност“, Бе о град, св. II, 
књи га XXXVI II, 1964.
116. Д. Га јер, Ипак европ ска пре ми је ра, „Екс прес“, Бе о град, 15. 10. 1964.
117. Иван Ива њи, Ско ро од лич но, „Екс прес“, Бе о град, 16. 10. 1964.
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118. Жар ко Јо ва но вић, Про цес над са мим со бом, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 16. 10. 
1964.
119. Ми ло сав Мир ко вић, „По сле па да“, „Бе о град ска не де ља“, Бе о град, 25. 10. 1964.
120. Пе тар Волк, Ту жне оп се не мра ка, „Књи жев не но ви не“, Бе о град, 30. 10. 1964.
121. Д. Га јер, Мо но лог од 8 ми ну та, „Екс прес“, Бе о град, 12. 12. 1964.
122. Иван ива њи, Ат мос фе ра стра ха, „Екс прес“, Бе о град, 14. 12. 1964.
123. Жар ко Јо ва но вић, За ве ја ни не вре ме ном, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 14. 12. 
1964.
124. Ми ле Не дељ ко вић, Ти ха ве ја ви ца, „Сту дент“, Бе о град, 15. 12. 1964.
125. Вла ди мир Ста мен ко вић, У за гр ља ју тра ди ци је, „Нин“, Бе о град, 20. 12. 1964.
126. Ми ло сав Мир ко вић, За ка сне ла ме ћа ва, „Бе о град ска не де ља“, Бе о град, 20. 12. 
1964.
127. Пе тар Волк, Култ и бе жа ње од сно ва, „Књи жев не но ви не“, Бе о град, 25. 12. 1964.
128. Ог њен Ла ки ће вић, Сту ден јед ног до ба, „Те ле грам“, За греб, 25. 12. 1964.
129. Иван Ива њи, Тем по уме сто сту ди о зно сти, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 26. 2. 
1965.
130. Сло бо дан Се ле нић, Два раз ли чи та де ла, „Бор ба“, Бе о град, 27. 2. 1965.
131. Ели Фин ци, Вра ћа ње у жи вот, „По ли ти ка“, Бе о град, 27. 2. 1965.
132. Ми о драг Илић, Не во ље са Јо јо ом, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 27. 2. 1965.
133. Пе тар Волк, Под смех хра бри ма, „Књи жев не но ви не“, Бе о град, 6. 3. 1965.
134. Ми ле Не дељ ко вић, Ту жни спо ме нар, „Сту дент“, 7/1965.
135. Сло бо дан Се ле нић, Дра ма про тив дра ма ти за ци је, „Бор ба“, Бе о град, 21. 12. 1965.
136. Ми ло сав Мир ко вић, Глу мач ки ле па пред ста ва, „Бе о град ска не де ља“, Бе о град, 26. 
12. 1965.
137. Вла ди мир Ста мен ко вић, Тра гом бри љант не Оље ши не про зе, „Нин“, Бе о град, 26. 
12. 1965.
138. В. П., „За вет“ и „Миш ја ста за“, „Екс прес“, Бе о град, 28. 4. 1966.
139. Д. Га јер, Се ра фи мо ва ле ва са вест, „Екс прес“, Бе о град, 11. 11. 1966.
140. Ми ло сав Мир ко вић, Ко ме ди ја, мал чи це ту жна, „Екс прес“, Бе о град, 12. 11. 1966.
141. Сло бо дан Се ле нић, Ле во од Ну ши ћа, „Бор ба“, Бе о град, 13. 11. 1966.
142. Жар ко Јо ва но вић, Без да ха, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 14. 11. 1966.
143. Му ха рем Пер вић, Ко ме ди ја, из да на у дан, из го ди не у го ди ну ... , „По ли ти ка“, Бе о-
град, 15. 11. 1966.
144. Вла ди мир Ста мен ко вић, Фраг мен ти обич ног жи во та, „Нин“, Бе о град, 4. 12. 1966.
145. Д. Га јер, Хра бри Ха млет, „Екс прес“, Бе о град, 29. 2. 1968.
146. Жар ко Јо ва но вић, Са вре ме ник свих епо ха, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 1. 3. 1968.
147. Му ха рем Пер вић, Мла ди гнев ни чо век, „По ли ти ка“, Бе о град, 3. 3. 1968.
148. Ано ним, На сме ја ни По љак, „ТВ но во сти“, Бе о град, 19. 7. 1968.
149. А. М., Ран де ву с Ми ле ром, „Екс прес, Не дељ на ре ви ја“, Бе о град, 21. 7. 1968.
150. Пе тар Волк, „Це на“ А. Ми ле ра, „Књи жев не но ви не“, Бе о град, 6. 10. 1968.
151. Ми ло сав Мир ко вић, Бра ћа на рас про да ји, „Екс прес“, Бе о град, (?). 10. 1968.
152. Ми ро слав Ра до њић, Ми ја чев бе о град ски де би, „По зо ри ште“, Но ви Сад, (?). 10. 
1968.
153. Вла ди мир Ста мен ко вић, По ро дич ни круг, „Нин“, Бе о град, 20. 10. 1968.
154. Му ха рем Пер вић, Си гур но је си гур но, „По ли ти ка“, Бе о град, 25. 10. 1968.
155. Бра ни слав Ми ло ше вић, Без пу ног за ма ха, „Бор ба“, Бе о град, 29. 10. 1968.
156. М. С. М., „Утва“ да нас по ле ће, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 1. 3. 1969.
157. Д. П., Исти на на По по ви ћев на чин, „Екс прес“, Бе о град, 1. 3. 1969.
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158. Жар ко Јо ва но вић, Ра си па ње ре чи и та лен та, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 3. 3. 
1969.
159. Ми ло сав Мир ко вић, Ко је пти ца ру га ли ца?, „Екс прес“, Бе о град, (4.?) 3. 1969.
160. Бра ни слав Ми ло ше вић, Алек сан дар по по вић: Утва, пти ца зла то кри ла, пре ми је-
ра у Са вре ме ном по зо ри шту, „Бор ба“, Бе о град, 4. 3. 1969.
161. Му ха рем Пер вић, О пу ном ср цу и пра зном сто ма ку, „По ли ти ка“, Бе о град, 15. 3. 
1969.
162. Вла ди мир Ста мен ко вић, Суд би на обич ног чо ве ка, „Нин“, Бе о град, 16. 3. 1969.
163. Пе тар Волк, Мо жда, „Књи жев не но ви не“, Бе о град, 29. 3. 1969.
164. М. Ко де мо, Бе ла Ра да до но си сре ћу, „Не дељ не но во сти“, Бе о град, 15 . 6. 1969.
165. Жи ка Срећ ко вић, Уда ја из у зе тан под виг, „ТВ но во сти“, Бе о град, 20. 6. 1969.
166. Ано ним, Нај дра жа и – пр ва, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 21. 6. 1969.
167. Ан дер со но ви ма ли ко ма ди о сек су ал ним игра ма, „По ли ти ка“, Бе о град, 10. 3. 1971.
168. Ми ло сав Мир ко вић, Го ли цај, и за по јас за де ни, „Екс прес“, Бе о град, 12. 3. 1971.
169. Сло бо дан Се ле нић, Секс као ко ме ди ја, „Бор ба“, Бе о град, 13. 3. 1971.
170. Жар ко Јо ва но вић, Па ро ди ја сек са, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 13. 3. 1971.
171. Му ха рем Пер вић, Три из во ра сме ха, „По ли ти ка“, Бе о град, 16. 3. 1971.
172. Вла ди мир Ста мен ко вић, За нат па ра вре ди, „Нин“, Бе о град, 21. 3. 1971.
173. М. М., Цр на ко ме ди ја о нер вним бо ле сни ци ма и здра ви ма, „По ли ти ка“, Бе о град, 25. 
2. 1972.
174. А. М., Та тја нин по зо ри шни по рок, „Екс прес“, Бе о град, 26. 2. 1972.
175. Ми ло сав Мир ко вић, Чо век чо ве ку је: со бар!, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 28. 2. 
1972.
176. Фе ликс Па шић, Је смо ли лу ди?, „Бор ба“, Бе о град, 28. 2. 1972.
177. Жар ко Јо ва но вић, Ку ћа лу да ка, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 29. 2. 1972.
178. Му ха рем Пер вић, Бо лан здра ва ле чио, „По ли ти ка“, Бе о град, 29. 2. 1972.
179. Жар ко Јо ва но вић, Без ко мич ног ха о са, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 30. 5. 1972.
180. Ми ло сав Мир ко вић, И Феј до је наш са вре ме ник!, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 30. 
5. 1972.
181. М (уха рем) П (ер вић), Са ми се бе за пли ће мо, са ми се бе от пли ће мо!, „По ли ти ка“, Бе-
о град, 30. 5. 1972.
182. Фе ликс Па шић, Смех све пра шта, „Бор ба“, Бе о град, 31. 5. 1972.
183. Ана стас Не шић, У ха љи ни од ци ца, „Не дељ не но во сти“, Бе о град, 29. 10. 1972.
184. Ва ле ри ја Пор, Че тврт ве ка вер но сти те а тру, „Екс прес“, Бе о град, 25. 11. 1972.
185. В. П., Же не, ка ко ће мо?, „Екс прес“, Бе о град, 15. 3. 1973.
186. Р. Д., Же не, ка ко ће мо?, „Бор ба“, Бе о град, 15. 3. 1973.
187. Жар ко Ко ма нин, Жен ска ри ба ња, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 17. 3. 1973.
188. Ф (еликс) П (ашић), Раз го во ру ни кад кра ја, „Бор ба“, Бе о град, 18. 3. 1973.
189. Ђу ро Бил би ја, Пе то ро не у мор них, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 30. 10. 1973.
190. Ми ло сав Мир ко вић, То су они – то смо ми!, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, (?). 12. 
1973.
191. Д. См., Че хо вљев пут до исти не, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 16. 2. 1974.
192. Жар ко Ко ма нин, Са су ше ни сад, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 19. 2. 1974.
193. Ми ло сав Мир ко вић, Ви шње ни су тре шње, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 23. 2. 
1974.
194. Пе тар Волк, По вра так Че хо ву, „Књи жев не но ви не“, Бе о град, 16. 3. 1974.
195. Жар ко Ко ма нин, Скеч до ске ча, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 15. 10. 1974.
196. Вла ди мир Ста мен ко вић, Па вра так у Са ку ле, „Нин“, Бе о град, 20. 10. 1974.
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197. Жар ко Ко ма нин, „Еми гран ти“ и „Из би ра чи ца“, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 16. 4. 
1975.
198. Сло бо дан Се ле нић, Из би ра чи и оти ра чи, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 16. 4. 
1975.
199. Му ха рем Пер вић, Ша ла из ме ђу два по чин ка, „По ли ти ка“, Бе о град, 21. 4. 1975.
200. Сло бо дан Се ле нић, У аго ни ји, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 13. 12. 1976.
201. Му ха рем Пер вић, Ни је све у за на ту, „По ли ти ка“, Бе о град, 21. 12. 1976.
202. Све ти слав Јо ва нов, Кон вен ци је: бај ка о ве ку тра ја ња, „Омла дин ске но ви не“, Бе о-
град, (?), 12. 1976.
203. Бра ни слав Ми ло ше вић, Не ка дру га при ча, „Бор ба“, Бе о град, 5. 1. 1977.
204. Бран ко Је жић, По бје да ри је чи над игром, „Вје сник“, За греб, 17. 6. 1977.
205. С. О., Ла ска ве оце не, „По ли ти ка“, Бе о град, 22. 6. 1977.
206. А. М., Скит ни це и ма ло гра ђа ни, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 13. 4. 1977.
207. М. Ја у ко вић, Пре ми је ра ипак одр жа на, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 14. 4. 1977.
208. Жи во та Ва си ље вић, Тра ге ди ја људ ске про ма ше но сти, „Све тлост“, Кра гу је вац, 19. 
10. 1978.
209. Зо ри ца Па шић, Три де це ни је вер но сти, „ТВ но во сти“, Бе о град, 31. 5. 1978.
210. Му ха рем Пер вић, Слу чај су ди је Па вло ви ћа, „По ли ти ка“, Бе о град, 5. 1. 1979.
211. Фе ликс Па шић, Ру па у би о гра фи ји, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 6. 1. 1979.
212. Ав до Муј чи но вић, Глу мач ки трио, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 9. 1. 1979.
213. Ра шко В. Јо ва но вић, Про шлост и са вре ме ност на сце ни, „Књи жев не но ви не“, Бе о-
град, 13. 1. 1979.
214. Же ли мир Сту бли ја, Су дар два ју мо ра ла, „Вје сник“, За греб, 15. 6. 1979.
215. М. Г., Све ча ност у „Га вел ли“, „Ве чер њи лист“, За греб, 19. 6. 1979.
216. Ђор ђе Ђур ђе вић, Про ла зне и трај не вред но сти, „По ли ти ка“, Бе о град, 10. 7. 1979.
217. М. Р., Пре ми је ра „Шу мо ва ња“, „По ли ти ка“, Бе о град, 11. 10. 1979.
218. Д. К., На по чет ку се зо не, „Нин“, Бе о град, (?). 10. 1979.
219. Ми ло рад Ву че лић, Ја сан знак, „Мла дост“, Бе о град, 19. 10. 1979.
220. Под ра зно, „ТВ но во сти“, Бе о град, 19. 10. 1979.
221. Сне жа на Бо га ва, О мо ра лу, ни шта но во, „Омла дин ске но ви не“; Бе о град, 20. 10. 
1979.
222. Зо ри ца Си мо вић, Шум вре ме на, „Књи жев на реч“, Бе о град, 25. 10. 1979.
223. Јо ван Ћи ри лов, Ко ма ди с те зом и ва ри ја ци јом, „По ли ти ка“, Бе о град, 6. 12. 1979.
224. За го нет ни од нос, „Ре флек тор 15“, Бе о град, март, 1980.
225. Јо ван Ћи ри лов, Не схва ће ни „бож ји љу ди“, „По ли ти ка“, Бе о град, 26. 3. 1980.
226. Со ња Но ва ков, Ма ма, уби ћу се, „Омла дин ске но ви не“, Бе о град, 5. 4. 1980.
227. Ти хо мир Илић, Ма ђе ли је ве ма ђи о ни чар ске ве шти не, „Књи жев на реч“, Бе о град, 10. 
4. 1980.
228. Вла де та Јан ко вић, По пу лар не по е тич но сти, „Књи жев не но ви не“, Бе о град, 25. 4. 
1980.
229. Ано ним, Уло га, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 26. 4. 1980.
230. Зо ри ца Јо ва но вић, По е тич ност ап сурд ног, „Сту дент“, Бе о град, 14. 5. 1980.
231. Вла ди мир Ста мен ко вић, Укус про ме не, „Нин“, Бе о град, 18. 5. 1980.
232. Ми лан Ми тић, На „ста ри ма“ глу ма оста је, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 1980.
233. Бра ни сла ва Џу нов, До де ље не пре ми је за нај бо ља оства ре ња, „По ли ти ка“, Бе о град, 
13. 1. 1981.
234. Д. Сми ља нић, Уло га за ду шу, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 8. 2. 1981.
235. Ве ри ца Пет ков ска, Кад се ства ра ло по зо ри ште, „Бор ба“, Бе о град, 2. 3. 1981.
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236. Иван ка Бе ше вић, Глу мац не мо же сам, „По ли ти ка“, Бе о град, 22. 3. 1981.
237. Жељ ко Шар че вић, Смет ње на ве за ма, „ТВ но во сти“, Бе о град, 27. 3. 1981.
238. Ав до Муј чи но вић, Сцен ска ике ба на, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 15. 2. 1982.
239. Вла ди мир Ста мен ко вић, Огра ни ча ва ју ћи фак тор, „Нин“, Бе о град, 21. 2. 1982.
240. Пе тар Мар ја но вић, Пре ва ре ни тра же исти ну, „По ли ти ка“, Бе о град, 24. 2. 1982.
241. Ми ло рад Ву че лић, Ма ло гра ђан ско ки ће ње, „Ду га“, Бе о град, 27. 2. 1982.
242. Пе тар Волк, Бер ти но бла го, „Илу стро ва на по ли ти ка“, Бе о град, 2. 3. 1982.
243. Ми лу тин Ми шић, Сцен ске до сет ке, „Бор ба“, Бе о град, 24. 3. 1982.
244. Не ве на То до ро вић, Драм ска ге о ме три ја, „Сту дент“, Бе о град, 28. 4. 1982.
245. Д. См., Пе де се ти „Ха ролд и Мод“, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 12. 6. 1982.
246. З. Кне же вић, Ха ролд и Мод, „Ба зар“, Бе о град, 1982.
247. В. Ру пар, Из у зет ни ства ра лач ки ко ра ци, „По ли ти ка“, Бе о град, 16. 10. 1982.
248. М. Ра до ше вић, Из у зет на го спо ђа Бер та, „По ли ти ка“, Бе о град, 18. 10. 1982.
249. Сл. Вуч ко вић, Не би ти су ви шан, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 23. 10. 1982.
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251. Сло бо дан ка Ве се ли но вић, Тре ну так што жи вот зна чи, „Ра дио ТВ ре ви ја“, Бе о-
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254. М. Ра до ше вић, Из у зет на го спо ђа Бер та, „По ли ти ка“, Бе о град, 18. 10. 1982.
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273. Љ. Лу чић, Го до је до шао, „Мла дост“, Бе о град, 12. 11. 1984.
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317. Иван Ме де ни ца, До бра, ста ра чип ка, „По ли ти ка“, Бе о град, 4. 12. 1996.
318. Пе тар Волк, Ар се ник и ста ре чип ке, „Илу стро ва на по ли ти ка“, Бе о град, 14. 12. 1996.
319. Ми лу тин Ми шић, Ве чи те чип ке, „Бор ба“, Бе о град, 19. 12. 1996.
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323. В. Стру гар, Чо век је свет, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 3. 6. 1998.
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град, 22. 3. 2000.
332. Ран ко Му ни тић, Не жност, „ТВ но во сти“, Бе о град, 5. 4. 2000.
333. Љи ља на Јо ва но вић, Тај на ве чи те мла до сти, „Ба зар“, Бе о град, 
334. М. Ри стић, Бе сми сле на ко ме ди ја, „Да нас“, Бе о град, 20-21. 5. 2000.
335. Дра га на Бо шко вић, Аван ту ра оп стан ка, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 29. 5. 2000.
336. Алек сан дар Ми ло са вље вић, Из ме ђу тра ги ке и ко ми ке, „Глас јав но сти“, Бе о град, 12. 
6. 2000.
337. Жељ ко Јо ва но вић, До бар по ку шај, „Блиц“, Бе о град, 14. 6. 2000.
338. Ха џи Пе тар Волк, Ку ћа са про зо ром, „Илу стро ва на по ли ти ка“, Бе о град, 21. 6. 2000.
339. Ти хо мир Илић, Ку ћа са про зо ром, „Пор тал“, Бе о град, ју ли 2000.
340. Н. Бр ко вић, И па си ја и про фе си ја, „Бор ба“, Бе о град, 29. 7. 2000.
341. Д. Ла кић, Гран при „Не бе ској уди ци“, „По ли ти ка“, Бе о град, 11. 8. 2000.
342. Б. Ни ко вић, Љу бав на кра ју, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 17. 8. 2000.
343. Ма ри ја Ђор ђе вић, Сми сао глу мач ког по све ће ња, „По ли ти ка“, Бе о град, 20. 8. 2000.
344. Ран ко Му ни тић, Та тја на, „ТВ но во сти“, Бе о град, 20. 9. 2000.
345. Љу би ша Ста врић, Ру ска по сла, „Нин“, Бе о град, 21. 9. 2000.
346. Му ха рем Пер вић, Сли ке из по ро дич ног ал бу ма, „По ли ти ка“, Бе о град, 30. 10. 2000.
347. С. То до ро вић, По чео је Ха мле том, „По ли ти ка“, Бе о град, 27. 11. 2000.
348. С. То до ро вић, Про гла ше ни до бит ни ци „Зо ра но вих бр ко ва“, „По ли ти ка“, Бе о град, 3. 
12. 2000.
349. Ано ним, Но стал ги ја, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 19. 12. 2000.
350. Ли ди ја Ки та но вић, Сва ки но ви дан до но си ра дост, „Око“, Бе о град, 5. 1. 2001.
351. Д. Ра до вић, Ко ме ди ја срп ских на ра ви, „По ли ти ка“, Бе о град, 21. 2. 2001.
352. Алек сан дра Ђу ри чић, Ку ћа с про зо ром, „Вра чар ски гла сник“, Бе о град, 26. 7. 2001.
353. В. В. С., Ал бум, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 19. 8. 2001.
354. А. Д., ко ме сме та ју Се ља ци, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 20. 8. 2001.
355. В. М., Огор че на сам, „Глас“, Бе о град, 21. 8. 2001.
356. Вла сти мир Иг ња то вић, Ка ме ра тре ба да те „хо ће“, „Бор ба“, Бе о град, 1. 9. 2001.
357. В. Ла за ре вић, Мно ге ари је на у чи ла сам од оца, „Дан“, Под го ри ца, 3. 11. 2001.
358. Та тја на Ње жић, Бо рим се и не ка ко из вла чим, „Блиц“, Бе о град, 24. 3. 2002.
359. В. В. С., „При ват но“ и јав но, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 27. 3. 2002.
360. Алек сан дар Ми ло са вље вић, На тра гу во дви ља, „Глас јав но сти“, Бе о град, 6. 4. 
2002.
361. Жељ ко Јо ва но вић, Не са мо о при јат но сти, „Блиц“, Бе о град, 10. 4. 2002.
362. Са ња До ма зет, Ме де ни ме сец је пре це ње но за до вољ ство, „Да нас“, Бе о град, 13. 4. 
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364. Алек сан дра Ђу ри чић, Бе о град ско драм ско по зо ри ште. Но ел Ка у ард: При ват ни жи-
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370. Ин ме мо ри ам: Та тја на Лу кја но ва, „Да нас“, Бе о град, 20. 8. 2003.
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374. Фе ликс Па шић, Мод и ње на глу ми ца, „Нин“, Бе о град, 21. 8. 2003.
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1 Ре чи Та тја не Лу кја но ве, пре у зе те из ин тер вјуа да тог Та тја ни Ње жић (Бо рим се и не-
ка ко из вла чим, „Блиц“, Бе о град, 24. 3. 2002.)

2 Бран ка Кри ло вић, Та ња (Ин ме мо ри ам – Та тја на Лу кја но ва), „Сце на“, Но ви Сад, број 
4-5, јул-ок то бар 2003.

3 О глу мач кој ети ци нај ви ше ју је на у чио њен про фе сор Ра ша Пла о вић, ко ји им је на 
пре да ва њи ма го во рио: „Ма ко ли ко би ли не за до вољ ни уло гом, не сме те је вра ти ти! Мо ра те 
на прег ну ти све сво је сна ге и пре ва зи ћи от пор ко ји има те пре ма ро ли! Пред ста ва је све ти-
ња, не сме да се от ка же, пу бли ка се не сме из не ве ри ти!“ (Љу би ша Ста врић, Ру ска по сла, 
„Нин“, Бе о град, 21. 9. 2000)

4 Ра шко Јо ва но вић, По зо ри ште и дра ма, „Вук Ка ра џић“, Бе о град, 1984, стр. 190
5 Ано ним, Бе кет је не до сти жан, „Спорт ски жур нал“, Бе о град, 11. 5. 1991.
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