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Му зеј по зо ри шне умет но сти Ср би је је овом из ло жбом же лео да дâ свој 
скром ни до при нос обе ле жа ва њу се дам де сет и пет го ди на од ро ђе ња и три
де сет и пет го ди на од смр ти Не де Спа со је вић и да ши ри ауди то ри јум, бар на 
крат ко, под се ти на ства ра ла штво јед не од нај бо љих глу ми ца срп ског глу ми
шта. Она нео спор но жи ви у се ћа њи ма сво је по ро ди це и број них са вре ме
ни ка, по кло ни ка по зо ри шне, филм ске, те ле ви зиј ске и ра диодрам ске умет
но сти, али ње но име не но се ни  јед на глу мач ка на гра да, ни  јед на сце на или 
по зо ри ште. Је ди но што на њу сва ко днев но под се ћа је име ули це на Бе жа
ниј ској ко си у Бе о гра ду, чи ме јој се њен род ни град, по чет ком де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка, скром но оду жио.
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ПРОЛОГ

Глумицом се осетим или не осетим тек на сцени или пред камерама. Приватно 
нисам заражена својом професијом. Сутра бих могла да прекинем са овим 

послом и да будем оно што јесам – НЕДА СПАСОЈЕВИЋ.1

Неда Спасојевић, једна од најталентованијих драмских хероина југословенског и српског 
глумишта, припада оном малом кругу уметника који су релативно кратко време стварали, 
али су оставили сведочанство о великом таленту и моћи који се не заборављају лако; 

кругу уметника који су сигурно, чврсто и непоновљиво утиснули траг у историју нашег позоришта, 
телевизије, филма.

Неда је била ретка глумачка личност, изузетног и свестраног сензибилитета, особеног 
гласа и појаве, која је пленила темпераментом, интелигенцијом и проживљеношћу своје глуме. 
Витка, дугог врата, округлог изразитог лица на којем су доминирале велике, тамне очи, благог, 
топлог гласа и осмеха као у детета, нежних шака на дугој руци, лелујавог хода, постала је 
синоним женствености, путености, док је неки изузетан унутрашњи мир свакој њеној речи и 
гесту осигуравао дуг и дубок одјек у публици. „Они који су имали среће да се сретну са овом 
уметницом или су је лично познавали, знају да је то била смирена и чврста личност, увек благих 
речи и неког унутрашњег мира који је знала да пренесе на друге. Била је то личност која је умела 
у свему да истраје, да све што започне уради ваљано и до краја. И све то без трунке напора.“2

Неда Спасојевић, драмска првакиња, истакнута филмска и телевизијска глумица, већ је 
првим корацима на сцени наговестила свој необичан драмски таленат, који се развијао и растао 
из године у годину и довео је до самих врхова позоришне, филмске и телевизијске уметности. 
Била је уметник „посебног сензибилитета, личност природне отмености, с поетским зрачењем, 
с изразитим ликом и крупним паметним очима. У животу је била тиха и горда, са ставовима 
у којима се очитовала њена једноставност и величина. Неда је била глумица која је знала да 
’зароби’ време и овлада њиме“3. Ненаметљивом снагом изговарала је сваку глумачку реч, знала 
је да својим, само на први поглед помало успореним и одмереним погледом, покретом лица 
или гестом, натера гледаоца да заједно са њом учествује у радости или тузи живљења. „Није се 

1  Ми ха и ло Јан ко вић, Сва ки тре ну так про жи вим до кра ја, „Ра дио ре ви ја“, Бе о град, 15. 12. 1978.
2  М(ир ја на) Го лум бов ски, Смрт без ма ске, „ТВ но во сти“, Бе о град, 24. 7. 1981.
3  Ано ним, In me mo ri am: Без ве ли ког умет ни ка, „На да“, Бе о град, 31. 7. 1981.
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разметала осећањима, а била је међу нашим глумицама јединствена по моћи да изрази осећајни 
свет својих ликова.“4 Од сваке улоге правила је дело које није излазило из оквира колективне 
игре. Била је једнако упечатљива у класичним драмским делима и у модерном репертоару, добро 
се сналазећи и у комедијама.

Непоновљива глумачка личност, „најнежнија трагеткиња наше сцене“5, Неда Спасојевић 
је, за четрдесет година живота и непуне две деценије глумачког стварања, на уметничком небу 
оставила сјајан сценски траг. Још увек се памте њене улоге у позоришним представама Електра, 
Рано јутро, Тераса, Хасанагиница, Дантонова смрт, Леда..., у филмовима Пут, Јутро, Догађај, Трагови 
црне девојке, Страх, Мирис земље..., а остале су у трајном сећању и њене улоге на телевизији: 
Господин Фока, Сквер, Кафаница на углу, Дарови моје рођаке Марије, Милојева смрт, Маска...

О величини и популарности једног уметника свакако сведоче и награде, а Неда Спасојевић 
је добитник две Стеријине награде за глуму (Електра у Електри 69, Олга у Тераси), „Златне нимфе“ 
на ТВ фестивалу у Монте Карлу (Самица у Господин Фока), Сребрне арене у Пули (Славица у 
Траговима црне девојке) и многих других.

4  Фе ликс Па шић, Не да Спа со је вић (1941–1981), ка та лог из ло жбе Ли ца и ли ко ви Де ја на Ми тро ви ћа, РТС, Бе о град, 2003.
5 Ми ра Ба њац на ко ме мо ра ци ји Не ди Спа со је вић.

Јосип Броз Тито честита Неди Стеријину награду, 1969.
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ЖИВОТНИ ПУТ НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ
РОДИТЕЉИ, ДЕТИЊСТВО, ШКОЛОВАЊЕ, ИСИДОРА...

Свесна сам да се посао којим се бавим не може радити анонимно. Упркос 
томе, не желим никакву љубав са публиком – на силу. Не бих могла да живим 
у уверењу да сам нешто постигла разноразним ефектима који немају никакве 
везе са оним што пружам као глумица. А мој приватни живот не би требало да 

интересује публику.6

Животни пут Неде Спасојевић започиње у Београду, 16. априла 1941. године у позоришној 
породици. Њен отац Милорад Спасојевић, родом из Андријевице, био је позоришни и 
филмски глумац, а мајка Јелена позоришна кројачица.

Милорад Спасојевић, путујући глумац, оснивач послератних позоришта у Вршцу и Ужицу, 
кратко члан Југословенског драмског позоришта, једно време стално ангажован на радио-драми, 
започео је каријеру код Душана Животића у Нишу. Међутим, његов немирни, стваралачки занос 
и дубоко уверење да је у унутрашњости потребнији, одводили су га у многе градове у којима 
није остајао дуже од сезоне. Играо је бројне главне улоге, у сезони чак и пет-шест. У тузланском 
позоришту, после премијере Шуме Островског 1956, где је играо Генадија Несрећковића, завеса 
се подизала деветнаест пута да би се поклонио публици. О свом оцу, Неда је у једном интервјуу 
признала: „Страшно га волим и као оца и као глумца. Да сте га само гледали као Миткета, 
Несрећковића, Тетерева... да сте само видели то племенито расипање једне романтичне 
личности“.7

Његова унука Исидора Минић, такође талентована глумица, сећа се: „Деда са мамине 
стране, Милорад Спасојевић, био је прави Црногорац. Висок, мршав, са залисцима и маркантним 
носем. Срчан човек, који се водио девизом ’што на уму, то на друму’. Борио се за своју породицу. 
Као путујући глумац пропутовао је целу Југославију. Бирајући ангажмане, било му је битно пре 
свега да добије добру улогу, смештај за породицу и посао за жену – да шије у позоришту. То су 
били његови услови. Чим неки од њих не би био испуњен, ишао је даље. Тако је прошао пут од 

6 Бран ка Де до вић, Спон та но бу ље ње у пла фон, „Мла дост“, Бе о град, 10. 2. 1970. 
7 Ано ним, Не ди на „Злат на ним фа“, „Бор ба“, Бе о град, 16. 2. 1969. 
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Бањалуке, Зенице, Тузле, Сарајева, преко Никшића, Подгорице, Врања, Ниша, до Зрењанина и 
Београда... Сећам се да је волео да рецитује. После ручка би обавезно све присутне из фамилије 
забављао рецитујући неку песму или одломак. Иначе, мој деда је један од ретких који је сам 
драматизовао и изводио цео Горски вијенац8. Снимио је чак и плочу. Чувене су његове поподневне 
шетње до Калемегдана и назад, током којих је имао обичај да изговори цео Горски вијенац.“9

А за баку са мајчине стране, Исидора прича: „Звала се Хилда Лермер, рођена у Бечу и била 
је позоришна кројачица. Бака Хилда је са неких тринаест година дошла у Војводину. Њен отац, 
Јулијус Лермер, први је стигао у Вршац. Када је нашао посао и скрасио се, за њим су дошле и 
она и њена мајка из Беча. Бака Хилда је касније узела име Јелена. Не знам како су се она и мој 
деда Милорад Спасојевић упознали. Увек ми је било чудно како и где је уопште он, Црногорац из 
Андријевице, срео једну Немицу из Беча... Но, као девојчици ми није пристајало да питам тако 
нешто, а после је било касно, и тако то никада нисам сазнала.“10

Неда Спасојевић је волела своје детињство, испуњено сталним сељакањем, животом 
у разним позориштима, као и неизмерном љубављу родитеља. Због природе посла свог оца, 
путујућег глумца, школовала се у једанаест градова, широм ондашње Југославије: први разред 
је завршила у Београду, други у Приштини, трећи у Врању, четврти у Смедереву и Сарајеву; 
гимназију је учила у Новом Саду, на Цетињу, у Бањалуци, Никшићу, Тузли, Београду, где се, у 
шестом разреду гимназије, најзад скрасила ради музичког образовања. „Сви ови градови су ми 
остали у лепој успомени. Нисам имала времена да упознам њихове лоше стране. Стекла сам 
више другова и другарица, са којима се и данас радо дописујем и виђам“11. Била је романтична 
и скромна девојчица, која је највише волела одласке у шуму са другарицама: „трчале смо 
стазама, брале љубичице, ђурђевак... Оне су писале песме о нашим лутањима, а ја сам свирала 
Моцартове композиције. Највише сам волела да свирам Моцарта. Његова музика је за мене 
била као пролеће, као младост и испуњавала ме радошћу“12. 

Била је добар ђак мада ни један предмет није посебно волела, на школским приредбама је 
свирала и певала, и сањала да постане велики пијаниста. Завршила је Средњу музичку школу 
„Јосип Славенски“. Међутим, трема која би је паралисала на јавним часовима довела ју је до 
сазнања да музика, поред технике, тражи и интелектуално схватање. Напуштање музике је ипак 
доживела као сопствени пораз и зато је, како је признала у једном интервјуу, покушавала да се 
пронађе на више факултета – правном, историји уметности, светској књижевности. На четвртом, 
Позоришној академији, је и успела!

Идеја да се бави глумом родила јој се после велике матуре, када је случајно позвана на 
пробно снимање филма Парче плавог неба, редитеља Томе Јањића. Понудио јој је неколико 
импровизација у којима се лепо снашла, био је задовољан, али улогу није добила. Те, 1960. 
године, пробала је први пут да се упише на Позоришну академију. „Нисам уопште размишљала 
да ћу бити глумица, иако сам рођена и живела у глумачкој породици, и од малена била по свим 
могућим позориштима, иза кулиса, и спавала по сандуцима, на столицама... За мене је то био 
један тако нормалан амбијент. Оног часа када сам морала да изађем из себе, учинило ми се да 

8 Са овом пред ста вом је до ста пу то вао и од и грао ју је две хи ља де пу та.
9 Из вор: Иси до ра Ми нић за пор тал „По ре кло“. При лог на пи са ла но ви нар ка Ка та ри на Ву ко вић.
10 Исто.
11 Не да Спа со је вић, Во ле ла сам Мо цар та, „Ке кец“, Бе о град, 20. 2. 1969. 
12 Исто.
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је глума једини излаз, и отишла сам на Академију“13, причала је. Изашла је пред комисију са 
Анђелијом из Максима Црнојевића и једном Преверовом песмом. Није успела, савладали су је 
трема, стидљивост, младост. Отац, забринут због кћеркине туге и нерасположења, рекао јој је: 
„Хоћеш да будеш глумица? Дођи у Титоград и буди глумица!“14 Наредне две године провела је у 
позориштима у Титограду и Зрењанину.

Стекавши искуство и самопоуздање, 1962. је поново покушала да се упише на Академију. 
Први део пријемног испита је полагала у Сомбору, врло успешно, да би је у другом делу, у оном 
„ужем избору“, опет савла да ла тре ма, и за ма ло да пад не. За хва љу ју ћи про фе со ри ма Јо си пу Ку-
лун џи ћу и Ми лен ку Ма ри чи ћу, ко ји су би ли у ко ми си ји у пр вом кру гу и ви де ли је у са свим дру гом 
све тлу, про шла је. Те го ди не, је кон ку ри са ло чак сто че тр де сет осмо ро, а при мље но три де сет сед-
мо ро. Ме ђу њи ма и Не да Спа со је вић. Са њом на кла си су би ли, из ме ђу оста лих, Ср бо љуб Ми лин, 
Сне жа на Ник шић, Сло бо дан Ђу рић, Зор ка Јо ва но вић, Ду ши ца Же га рац, Ми ли во је Да ска ло вић, 
Ве ри ца Ми ло ше вић, Ду шан Ђу рић, Бог дан Ми ха и ло вић, Ми та Гро зда нов, За фир Ха џи ма нов. 
Сва ке го ди не је ме ња ла про фе со ре, та ко да је пр ву го ди ну за вр ши ла у кла си Ар се Јо ва но ви ћа, 
дру гу код Ог њен ке Ми ли ће вић, тре ћу код Пре дра га Бај че ти ћа и че твр ту код Ма те Ми ло ше ви ћа, 
код ко га је и ди пло ми ра ла уло гом Кле о па тре, 1966. 

Сма тра ла је да шко ло ва ње мно го зна чи глум цу, јер је „че ти ри го ди не ми ран, сам са со бом 
и с про фе со ром ко ји му по кла ња па жњу, ба ви се њи ме. Глу ма се не мо же на у чи ти, али има вре-
ме на да се осво је не ке тех нич ке ства ри, да чо век раз ми шља о се би, да се ма ло ба ви сво јим гла-
сом, да на ку пи не ко зна ње, али и да ме ђу сво јим ко ле га ма по ка же сво је не зна ње, па да га дру ги 
ис пра ве“15.

На дру гој го ди ни сту ди ја по же ле ла је да се вра ти по зо ри шту, те се опро ба ла на ауди ци ји у 
Са вре ме ном по зо ри шту на „Кр сту“: „Ни су се не га тив но из ра зи ли о ме ни, али су ми ре кли да би 
ипак би ло по жељ но да за вр шим Ака де ми ју. Не што ми се жу ри ло да уђем у по зо ри ште. Али, на-
ста ви ла сам шко ло ва ње“16. 

То ком сле де ће го ди не сту ди ја, не ко ли ко до га ђа ја по твр ђу је оправ да ност ње не од лу ке да се 
ба ви глу мом: као већ за па же на сту дент ки ња, са гру пом ко ле га про во ди че тр де сет да на на сту-
диј ском пу то ва њу по Аме ри ци; по ста је пр ви сти пен ди ста По зо ри шне ака де ми је (сти пен ди ју јој 
до де љу је Ате ље 212); до би ја пр ве уло ге на фил му, те ле ви зи ји, ра ди ју.

По до би ја њу ди пло ме, од у ста је од пр во бит не иде је од ла ска у Мо стар јер је сти пен ди ја Ате-
љеа 212 ве зу је за ово по зо ри ште, чи ји стал ни члан уско ро по ста је и у ко јем про во ди не ко ли ко 
го ди на. Већ у то вре ме сти че епи тет јед ног од нај и зра зи ти јих и нај да ро ви ти јих пред став ни ка 
срп ских по зо ри шних, филм ских, те ле ви зиј ских и ра диј ских глу ма ца, ко ји и да нас тра је. Игра у 
Ју го сло вен ском драм ском, потом је две го ди не сло бод ни умет ник, да би по чет ком се дам де се тих 
го ди на про шлог ве ка сту пи ла у На род но по зо ри ште у Бе о гра ду, као пр ва ки ња Дра ме. 

Жи вот ни по зив глу ми це, Не да Спа со је вић је 1973. го ди не обо га ти ла и уло гом мај ке. Ве за 
са Бра ни ми ром Ба не том Ми ни ћем, ис так ну тим срп ским сли ка рем и јед ним од осни ва ча Ска дар-

13 Зо ри ца Па шић, Љу бав је до ве ла до скла да, „ТВ но во сти“, Бе о град, 11. 7. 1980.
14 Фе ликс Па шић, Глум ци го во ре 2, Про ме теј / Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад, 2003, стр 251.  
15 Исто, 253. 
16 Да ни ца Бо жо вић, Ка ри је ра са мо део жи во та, „На да“, Бе о град, 19. 12. 1980. 
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ли је као умет нич ке че твр ти, по да ри ла јој је кћер ку Иси до ру. „Уло га мај ке по мо гла ми је да бу дем 
оно што, у ства ри, је сам. Да би се на шао сми сао жи во та по сле три де се те, по треб но је мно го ви-
ше сна ге, по го то во ако же на не до жи ви ма те рин ство. Све из ван то га је ма ње при род но, и сто га 
тра жи и ве ћи на пор... То ми је са мо по мо гло да по ста нем ком плет на лич ност. И да, пре све га, 
јед но став ни је по сма трам ства ри око се бе, да бр же и од луч ни је ре ша вам сво је про бле ме, те шко-
ће, не до у ми це...“17 А уме ла је до бро да ускла ди уло гу мај ке, су пру ге и глу ми це. И као што је зна ла 
да са огром ним жа ром уно си део сво је лич но сти у сва ку уло гу, та ко се исто не се бич но по све ћи-
ва ла сво јој по ро ди ци и обо жа ва ној ћер ци, ко ја је на ста ви ла мај чи ним сто па ма и да нас је ме ђу 
во де ћим срп ским глу ми ца ма, што по твр ђу ју, из ме ђу оста лих, и три Сте ри ји не на гра де: за уло гу 
На де жде у По ро дич ним при ча ма (1998), исто као и ње на мај ка за на слов ну уло гу у Елек три (2000) 
и за уло гу На де жде у Ска кав ци ма (2006).

Не да Спа со је вић је пре ми ну ла у Бе о гра ду 16. ју ла 1981, а по во дом ње не смр ти Ду шко Ра до-
вић је за пи сао: „Или Бо га не ма, или би ра ан ђе ле да му пра ве дру штво“.

17 Д. Бу ку ми ро вић, Де те ме је обо га ти ло, „По ли ти ка“, Бе о град, 3. 10. 1976.  



13

1. Неда са колегама са класе (из архива породице Минић)

2. На аеродрому у Београду, пред студијско путовање у САД, 
10-25. априла 1965. (из архива породице Минић)

3. Зоран Радмиловић, Неда Спасојевић и Предраг Тасовац 
у Галерији фресака (из архива породице Минић)
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Неда са кћерком Исидором (из архива породице Минић)                               Неда са супругом Браниславом и кћерком Исидором 
(из архива породице Минић)



15

Неда са кћерком Исидором (из архива породице Минић)                               

УМЕТ НИЧ КИ ПУТ НЕ ДЕ СПА СО ЈЕ ВИЋ
ПО ЗО РИ ШТЕ, ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈА, ФИЛМ, РА ДИО

Глу ми ти – то је не ка вр ста мо је стра сти ко је се је вр ло те шко осло бо ди ти. Мој 
по зив до но си мно го не ми ра. За то се осе ћам као да сам ушла у ре ку ко ју тре ба 
га зи ти ула жу ћи ве о ма мно го ве шти не да бих се одр жа ла. Па ипак, ГЛУ МА ЈЕ 

НЕО П ХОД НОСТ МО ГА БИ ЋА.18

Умет нич ки пут Не де Спа со је вић, иако је крат ко тра јао, био је по сут не ма лим бро јем из у зет-
них оства ре ња у те а тру, на те ле ви зи ји, фил му, ра ди ју. Не да је на сту па ла у не ко ли ко по зо-
ри шних ку ћа оства рив ши три де сет и че ти ри уло ге, на те ле ви зи ји је сни ми ла че тр де сет и 

три дра ме и се ри је, игра ла у де вет на ест фил мо ва и у пре ко сто ти ну ра дио дра ма. Мно ге ње не 
уло ге се, и по сле три де сет и пет го ди на од ње не смр ти, пам те. Али поч ни мо ре дом.

Као што је по ме ну то, глу мач ку ка ри је ру је за по че ла у Цр но гор ском на род ном по зо ри шту у 
Под го ри ци, 1960. го ди не, по сле не у спе лог при јем ног на По зо ри шној ака де ми ји. Ту је по ред оца, 
при род но, осло бо ђе но, без чвр сте од лу ке да бу де глу ми ца, игра ла то ком се зо не 1960/61, о че му 
је го во ри ла: „Тај пе ри од је био мој по че так. Али ја се ње га не се ћам као по чет ка ба вље ња глу-
мом, већ као не ке игре, по што та да још ни сам би ла си гур на да ћу се озбиљ но ба ви ти глу мом. Ја 
сам се за ба вља ла, то је би ла мо ја ин ту и тив на по тре ба, мо је тра же ње се бе као лич но сти. То је 
као мо ја пр ва мла дост у про фе си ји ко јом се да нас ба вим“19. 

Сцен ско кр ште ње има ла је у пред ста ви Ду бро вач ке вра го ли је Ма ри на Др жи ћа, у ре жи ји 
Вој ми ла Ра ба да на, и већ пр вом уло гом, смер не ис ку ше ни це Ди ја не, осво ји ла пу бли ку и кри ти ку: 
„У Не ди ној глу мач кој уло зи за па зи ли смо освје же ња ко ја до но си да ро ви та мла дост, де би тант ки-
ња је по ред свје жег шар ма и то плог бар шу на стог гла са по ка за ла за сво је го ди не за вид ну ми зан-
сцен ску при ла го дљи вост и озна чи ла раст пер спек тив но зна чај не, глу мач ке лич но сти“20. Игра ла 
је и у пред ста ви Ду шка Рок сан ди ћа Ехо ше зде се те, у ре жи ји Ни ко ле Ва ви ћа. 

18 Р. О, Успјех јед не де би тант ки ње, „Осло бо ђе ње“, Са ра је во, 17. 8. 1966. 
19 Сло бо дан Бо ље вић, Мо је ра до сти про ис ти чу из мо га глу мач ког ра да, „По бје да“, Ти то град, 24. 7. 1969.
20 Сретен Перовић, Неда Спасојевић – оплемењена зачуђеност животом, „Побједа“, Титоград, 1.8.1981.. 
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Сле де ће се зо не, 1961/62, пре ла зи у На род но по зо ри ште у Зре ња ни ну, где опет са оцем на-
сту па у че ти ри пред ста ве: у ко ме ди ји Бран ка Ћо пи ћа Вук Бу ба ло (ре жи ја Ми ха и ло Ва си ље вић) 
глу ми за љу бље ну, па три јар хал ну се љан чи цу Да ру; у дра ми Фри дри ха Вол фа Про фе сор Ма млок 
(ре жи ја Љу би ша Ђо кић) са успе хом оства ру је уло гу кћер ке Рут; у ко ма ду Ле о на Круч ков ског Пр ви 
дан сло бо де (ре жи ја Ми лен ко Шу ва ко вић) до би ја пр ву ком плет ни ју уло гу, се дам на е сто го ди шње 
Не ми це Лу зи, а у Ну ши ће вој ко ме ди ји Ожа ло шће на по ро ди ца (ре жи ја Ду шко Ро дић) ко рект но 
оства ру је лик Да ни це, „је дан од два по зи тив на ли ка без ин ди ви ду ал но сти... ко ји не да ју мно го 
мо гућ но сти“21.

Са зрев ши то ком те две го ди не, успе ва да упи ше глу му 1962, те на ред не че ти ри го ди не бо-
ра ви на Ака де ми ји за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју у Бе о гра ду, где у пу ном све тлу до ла зе 
до из ра жа ја ње на та лен то ва ност, сту ди о зност, енер ги ја и же ља за ра дом: „исти на је, ја мно го 
ра дим, не бих мо жда мо гла да об ја сним ка ко. Али знам да је рад је ди ни на чин да се до ђе до ци-
ља“22, го во ри ла је. 

Као стал ни члан Ате љеа 212, у се зо ни 1966/67. игра у Еури пи до вим Тро јан ка ма и Црн че ви-
ће вом са ти рич но-ху мо ри стич ном ко ма ду Ка фа ни ца, суд ни ца, луд ни ца, а на сле ђу је уло ге Та тја не 
Бе ља ко ве, ко ја је пре шла у За греб, у пред ста ва ма Краљ Иби Ал фре да Жа ри ја и у Вик тор или де ца 
на вла сти Ро жеа Ви тра ка. У на ред не три се зо не (1967–1970) оства ру је ма ње или ви ше успе шне 
уло ге у шест пред ста ва: Та уса мље на жи во ти ња, Де ли кат на рав но те жа, Елек тра 69, Га леб, Ра до иде 
Ср бин у вој ни ке и Ра но ју тро (у овом те а тру на сту па још јед ном, 1976, као гост у дра ми Ма ри ја Иса-
ка Ба бе ља). Тог пе ри о да се се ћа ла са мно го (са мо)кри тич но сти: „У Ате љеу сам про ве ла пет го ди-
на, али те го ди не сма трам про пу ште ним, јер сам мо гла, за то вре ме, мно го ви ше да ура дим. Већ 
сам по се до ва ла глу мач ку зре лост“23. 

Ме ђу тим, гле да о ци и струч на јав ност су пре ма мла дој глу ми ци би ли ма ње стро ги. Ње ну 
игру Де вој ке, слу чај не са го вор ни це са скве ра, у јед но чин ки Парк Мар га рет Ди ра (Та уса мље на 
жи во ти ња24), по зо ри шна кри ти ка је оце ни ла као са свим ко рект ну и про фе си о нал ну. 

Уло га Ју ли је у Ол би је вој Де ли кат ној рав но те жи (1968), же не сред њих го ди на ко ја ни у по ро-
ди ци, ни у сво ја че ти ри бра ка не успе ва да на ђе се бе, ипак је би ла пре ве ли ки за ло гај за два де-
сет че тво ро го ди шњу по чет ни цу. Ге не рал но не за до вољ на ре жи јом и глу мом це лог ан сам бла, кри-
ти ка оце њу је да је би ла хи сте рич на, бу квал на, дра стич на, „чи ја нер во за и раз дра же ност че сто 
пре ла зе у не кон тро ли са ну и не про ду хо вље ну ба нал ност“25. Мно го ка сни је, у раз го во ру са Фе лик-
сом Па ши ћем, умет ни ца је ана ли зи ра ла ову уло гу „... ту сам упло ви ла у је дан ка рак тер без не ког 
на ро чи тог ис ку ства, и до ста сме ло... али у уло зи сам на пра ви ла јед ну гре шку ко ја је от кри ла мо ју 
мла дост глу мач ку, мој још увек ама те ри зам или ди ле тан ти зам... уло га је има ла хи сте ри чан на пад 
ко ји сам до ста бу квал но ре ши ла... не ре ша ва се све емо ци јом... а мо гла сам мо жда јед но став но 
то да ре шим на дру ги на чин, и мно го бих до би ла“.26

21 Н. Медведев: Стари Нушић у новом руху, „Зрењанин“, Зрењанин, 12.5.1962. 
22 Мила Савић: Шанса Неде Спасојевић, „Базар“, Београд, 1.8.1965. 
23 Даница Божовић: Каријера само део живота, „Нада“, Београд, 19.12.1980.
24 Представу Та усамљена животиња чиниле су две једночинке: Парк Маргарет Дира,  у режији Драгослава Лазића и Хјуи Јуџина 
О’Нила, у режији Радомира Шарановића, премијера 17.априла 1967.
25 Петар Волк: Е. Олби: „Деликатна равнотежа“, „Позоришне илузије“, Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 1993, 
стр:132.  
26 Феликс Пашић: Глумци говоре/2, Про ме теј / Сте ри ји но по зор је, Нови Сад, 2003, стр: 266.
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Сле ди на слов на уло га у Елек три 69, пр вом драм ском де лу Да ни ла Ки ша, у пр вој ре жи ји 
глум ца Зо ра на Рат ко ви ћа, пр вој пред ста ви у на шем те а тру у ко јој су пу бли ка и глум ци за јед но на 
сце ни, а ко ја је Не ди до не ла пр ву Сте ри ји ну на гра ду. Са ма је би ла ми шље ња да је ту уло гу ра но 
до би ла: „про сто сам тек опи па ва ла, ула зи ла у по зо ри шни жи вот, и до би ла сам ту Елек тру, а сти-
ца јем окол но сти и за вр ло крат ко вре ме да је ура дим. Ни сам као мла да глу ми ца би ла ма же на, 
и чак та Елек тра ни је ми да та као шан са, не го за то што ни је би ло ко га дру гог. Би ла је то вр ло 
те шка уло га, там на, ја ка...“27 Од го вор на, упор на, рад на, та лен то ва на Не да Спа со је вић је ус пе ла 
да са вла да све те шко ће, те је по сле пре ми је ре по зо ри шна кри ти ка има ла са мо ре чи хва ле: „Из-
ме ђу зах те ва ко је по ста вља ју, с јед не стра не пи сац, а с дру ге ре ди тељ, нај бо ље се сна шла Не да 
Спа со је вић у уло зи Елек тре. У ње ној игри ве што су се сје ди ња ва ли пре жи вљај и пот пу на оту ђе-
ност, истин ски бол и фи зич ки ре флекс, осло бо ђе ни по крет и све сна те жња, та ко да нам је пред 
очи ма би ло јед но крх ко ство ре ње сат ка но од ту ге, мр жње и љу ба ви као опреч них еле ме на та ко је 
жи вот те ра на за јед нич ко и исто вре ме но по сто ја ње“28. Или: „Је ди но је Не да Спа со је вић, у уло зи 
Елек тре, ус пе ла да сле ди ре ди те ље ве ин тен ци је. Ње на глу ма је кул ми ни ра ла у ча су ка да Елек-
тра, над не се на над Еги сто вим ле шом, ку не не бо, свет, сво ју људ ску при ро ду: у тим тре ну ци ма су 
се у ње ној глу ми пре пли та ли чуд но сла до стра шће, из ви то пе ре на не жност, бес крај на по ме те ност 
ду ше ко ја је из гу би ла сва ки раз лог за по сто ја ње и пред на шим очи ма је пла стич но ожи вља ва ла 
Елек три на не сре ћа“29. А Јо ван Хри стић је за бе ле жио: „Ње на Елек тра би ла је ди вље ство ре ње, 
за сле пље но мр жњом и из бе зу мље но од же ље за осве том, ство ре ње ко је је до шло пра во из оног 
вре ме на из ко га су ве ли ки тра ги ча ри ци ви ли зо ва не и угла ђе не Ати не узи ма ли гра ђу за сво-
је дра ме. И сна га глу мач ког из ра за с ко јом је Не да Спа со је вић од и гра ла Еури пи до ву и Ки шо ву 
Елек тру би ла је оно што ми је из те пред ста ве оста ло у се ћа њу“30.

И за уло гу Ма ше у Че хо вље вом Га ле бу, у ре жи ји Љу бо ми ра Дра шки ћа (1968), Не да је ми-
сли ла да јој је до де ље на пре ра но: „да сам је игра ла пет го ди на ка сни је, ми слим да би то би ла 
пра ва Ма ша, ка кву бих ја же ле ла да од и грам...“31 Кри ти ка ни је би ла за до вољ на ре ди тељ ском 
кон цеп ци јом ко ја је од сту па ла од че хо вљев ске тра ги ко ми ке, а глум ци су „де мон стри ра ли кул ти-
ви са ну и про фе си о нал ну глу му по ка зу ју ћи из у зет ну ди сци пли ну и по слу шност пре ма ре ди те љу, 
ко ји их је по гре шно усме рио на спољ ни, а не на уну тар њи осло нац у игри“32. За Не ду је ре че но да 
је као Ма ша „до ча ра ла не ко ли ко по тре сних тре ну та ка“33, али њен „тра ги зам... као да је при па дао 
не ком дру гом ко ма ду“34. 

У над ре а ли стич ној дра ми Едвар да Бон да Ра но ју тро (1970), у ко јој се исто риј ске лич но сти 
по ја вљу ју у не ис то риј ским окол но сти ма, у ре жи ји Ар се Јо ва но ви ћа, Не да је игра ла Фло ренс Нај-
тин гејл, слав ну ен гле ску бол ни чар ку и фи лан тро па, о ко јој је Му ха рем Пер вић за бе ле жио: „Фло-
ренс Нај тин гејл Не да Спа со је вић нам је пред ста ви ла као не у ро ти зо ва но и рас ко ма да но би ће 
ко је ни ка ко не успе ва са со бом да се са ста ви. По ред из ве сних суп тил них и су ге стив них сце на, 
ерот ске ег зал та ци је Ф. Нај тин гејл Не де Спа со је вић де ло ва ле су од већ ис фор си ра но“35. Али Вла-

27 Зорица Пашић: Љубав је довела до склада, „ТВ новости“, Београд, 11.7.1980.
28 Петар Волк: Сумња, „Књижевна новине“, Београд, 7.12.1968.  
29 Владимир Стаменковић: Еурипид и његов двојник, НИН, Београд, 17.11.1968.
30 У: Феликс Пашић: Глумци говоре/2, Про ме теј / Сте ри ји но по зор је, Нови Сад, 2003, стр: 267.  
31 исто, стр:276. 
32 Жар ко Јо ва но вић, Ми мо Че хо ва, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 17. 12. 1968.
33 Пе тар Волк, Же ља, „Књи жев не но ви не“, Бе о град, 4. 1. 1969.
34 Бра ни слав Ми ло ше вић, На до ма ку ле пих ре зул та та, „Бор ба“, 17. 12. 1968. 
35 Му ха рем Пер вић, Ци ви ли за ци ја је вар ка?, „По ли ти ка“, Бе о град, 26. 1. 1970. 
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ди мир Ста мен ко вић оце њу је: „Још бо ље од њих је игра ла Не да Спа со је вић: око ње не Фло ренс 
Нај тин гејл се не пре ста но ши ри ла ат мос фе ра тај не, ши рио се та лас фи не дра ма тич не нер во зе“36. 

Ње ну крх ку, рас па ме ће ну, исто ри јом рас ту ре ну Људ ми лу у Ба бе ље вој дра ми Ма ри ја, Сло-
бо дан Се ле нић је крат ко оце нио као од лич ну, док је Му ха рем Пер вић на пи сао: „Не да Спа со је вић 
је ви ше ри зи ко ва ла. У ње ном ту ма че њу, Људ ми лин пад ва ља ло је да бу де бу ран и по тре сан. У 
игри Не де Спа со је вић би ло је мно го ‘ср ца и ду ше’, али не што ма ње глу мач ке лу ка во сти и ви-
спре но сти. Не да Спа со је вић се, отуд, кре та ла на иви ци ме ло дра ме, што зна чи да ње на по кре-
тљи ва емо тив ност не на ла зи увек од го ва ра ју ћа сред ства да се сцен ски ова пло ти и до ка же“.37 

Не да Спа со је вић је на сту па ла и у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту, у три на вра та: 
још као сту дент дру ге го ди не По зо ри шне ака де ми је, 1964. је ту ма чи ла јед ну од ча сних се ста-
ра у пред ста ви Де мо ни Џо на Вај тин га, чи ју ре жи ју пот пи су је Пре драг Бај че тић; 1966. ожи вљу је 
лик Кра љи це Ма ри је (у ал тер на ци ји са Ол гом Са вић) у пред ста ви Краљ уми ре Еже на Јо не ска, у 
ре жи ји Ар се Јо ва но ви ћа; 1971. игра Со њу (у ал тер на ци ји са Мир ја ном Ву кој чић) у Зло чи ну и ка
зни До сто јев ског, у ре жи ји Ми ро сла ва Бе ло ви ћа: „Со ња Не де Спа со је вић, ма да у дра ма ти за ци ји 
оси ро ма ше на, на сце ни је би ла бо га та, сло же на, глу мач ки зре ла, ис пу ње на цр ним сја јем, цр ном 
ле по том“38.

Осе ћа ју ћи да је гу ши јед на те иста сре ди на, већ као по твр ђе на глу ми ца, Не да две го ди не 
(1970–1972) про во ди као сло бод ни умет ник. „И тај хлеб сам оку си ла. Ни је ме то фа сци ни ра ло, 
ма да сам већ би ла афир ми са на. Ни сам би ла ни ма ло у по вољ ни јој си ту а ци ји. Лу та ла сам од уло ге 
до уло ге да бих за ра ди ла за жи вот. Сло бо дан ста тус умет ни ка код нас још ни је ре гу ли сан. Глу мац 
је пре пу штен сам се би“39, при се ћа ла се. 

Јед на од уло га из овог пе ри о да би ла је и Ол га у Те ра си Јо ва на Хри сти ћа, на сце ни На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду, ко ја јој до но си дру гу Сте ри ји ну на гра ду. За ово Не ди но оства ре ње у дра ми 
о смр ти, у ко јој ни ко не уми ре, чи ја пре ми је ра је у ре жи ји Пре дра га Бај че ти ћа би ла 26. де цем бра 
1971, кри ти чар Вла ди мир Ста мен ко вић је при ме тио: „Али оно што је по сти гла Не да Спа со је вић у 
те шкој уло зи јед не же не осу ђе не на ско ру смрт, над ма ши ло је све што су по сти гли дру ги глум ци. 
С очи ма из ко јих бле ска не ка мут на, не здра ва ва тра, осе тљи ва и ка при ци о зна у исти мах, ве о ма 
екс пре сив на и у не ким сце на ма и у па са жи ма кад се про сто гу ши у сла по ви ма ре чи, ње на Ол га је 
не пре ста но бе жа ла од жи во та да би се све че шће с њим су да ра ла. У пе тој сли ци, у ви ше ми нут-
ном мо но ло гу с ко јим се за вр ша ва ’Те ра са’, она је до ка за ла да је пра ви мај стор глу ме: док њен 
при ја тељ, ле кар, од ла зи не куд у мрак, уз зву ке ек ста тич не, де ли рич не му зи ке, она је при род но 
ста ја ла на сце ни са ма, осу ђе на, про кле та: на лик на ма лу људ ску жи во ти њи цу ухва ће ну у зам-
ку ја ло вих ра ци о на ли за ци ја, слич на бес крв ној си лу е ти при ко ва ној на из ван ре дан де кор Пе тра 
Па ши ћа, уз ка ме ни зид иза ко јег зја пи без гла сна пра зни на но ћи. У гор ком, бол ном ре ском то ну, 
Не да Спа со је вић је у тим тре ну ци ма ре ка пи ту ли ра ла цео до та да шњи Ол гин жи вот; по ку ша ла је 
да она опет спон та но жи ви, да се об ја сни се би, да све му при да не ки ма кар и на кнад ни сми сао, 
да по сва ку це ну из бег не пи та ње: за што сам во ле ла, за што па ти ла, за што уоп ште би ла ту. А баш 
то нас је при си ља ва ло да се би по ста вља мо та иста су шта стве на пи та ња“40. А Фе ликс Па шић је 

36 Вла ди мир Ста мен ко вић, Но ви ре а ли зам, НИН, Бе о град, 25. ја ну ар 1970.  
37 Му ха рем Пер вић, Ци ви ли за ци ја је вар ка, „По ли ти ка“, Бе о град, 20. ок то бар 1976. 
38 Жар ко Јо ва но вић, Бра во Ми шо, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 20. 3. 1971.  
39 Да ни ца Бо жо вић, Ка ри је ра са мо део жи во та, „На да“, Бе о град, 19. 12. 1980.
40 Вла ди мир Ста мен ко вић, Смрт и ње на сен ка, НИН, Бе о град, 2. 1. 1972.
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по сле пре ми је ре при ме тио: „Од глу ма ца, ко ји углав ном ви ше илу стру ју не го што до ка зу ју ка-
рак те ре, ви ше слу же шти мун гу не го што га бо га те, је ди на је Не да Спа со је вић има ла при ли ке и 
на шла мо гућ но сти да се ’отво ри’ на на чин ко ји Ол ги ну лич ност, на ро чи то у по след њем мо но ло гу 
(мо жда нај бо љи тре ну ци пред ста ве), од сен ке смр ти пре тва ра у крик жи во та“41.

Сле де ће, 1972. го ди не, на ис тој сце ни Не да игра још јед ну Ол гу, овог пу та у Гон ча ро вље вој 
дра ми Обло мов, у ре жи ји Гра ди ми ра Мир ко ви ћа, ко је се се ћа ла као ле пе, за хвал не уло ге ко ју је 
ра до игра ла, али ко ја ни је би ла ни шта спе ци јал но. Кри ти чар Пе тар Волк је био ми шље ња да је 
„ус пе ла да бу де увер љи ва, суп тил на и из ра жај на на вр ло атрак ти ван на чин“42, док је Фе ликс Па-
шић оце нио да „Не да Спа со је вић, као Ол га Сер ге јев на, де лу је ви ше као про ра чу на та за вод ни ца 
не го као са мо љу би ва, по но сна, ум на и до не кле по дру гљи ва мла да же на...“43 

Ова два оства ре ња на сце ни На ци о нал ног те а тра отва ра ју јој пут ка стал ном ан га жма ну, те 
се зо ну 1972/73, у ста ту су пр ва ки ње Дра ме, за по чи ње на слов ном уло гом у Стан ко ви ће вој Та ша
ни, чи ју ре жи ју пот пи су је Бо ра Гри го ро вић. За ње ну игру Волк је за пи сао да је „има ла и стра сти 
и ту ге, бес по моћ но сти али и же ље за жи во том, а све то опет у оној чуд ној при гу ше но сти ко ја 
де лу је по ра жа ва ју ће“44. 

У на слов ној уло зи по ја ви ла се и у Шо о вој лу цид ној ко ме ди ји Кан ди да, у ре жи ји Ци са не 
Му ру сид зе, у ко јој је „успе шно спо ји ла Кан ди ди но уну тар ње та јан ство са спољ ном крет њом“45, 
а по зо ри шни кри ти чар Ми ло сав Мир ко вић је при ме тио: „Не да Спа со је вић је ту ма чи ла Кан ди ду 
сло вен ски умил но, без ор ке стра ци је јед не ен гле ске же не, су пру ге и до ма ћи це. Ње не сим па ти је 
су мут не, ње на го вор на фра за убр за на и рав но ду шна, ње на јед но став ност пре и гра на. Па ипак 
Не да Спа со је вић је но си ла нај ви ше дра ма тур шке тај не и нај ви ше људ ске хра бро сти“46. Са ма 
Не да, по оби ча ју, ни је би ла за до вољ на: „Кан ди ду ми слим да сам про ма ши ла, ни је сре ћан за њу 
био пе ри од у ко ме сам је ра ди ла... Ра ди ла сам уло гу три ме се ца по што сам се по ро ди ла, и би ла 
сам још у не ким сфе ра ма са свим дру га чи јим. А ни сам би ла до вољ но пре ма се би опре зна да не 
при хва тим ни ка кву уло гу... Ја сам је од и гра ла, али као да је ни сам од и гра ла“47.

Кра јем 1973, Не да је при хва ти ла још је дан из у зет но те жак за да так: пет на ест да на пред 
пре ми је ру ко ја је би ла 29. де цем бра, она по чи ње да при пре ма још је дан лик же не из на шег на-
ро да, Бо сиљ ку Без да но вић у дра ми Жар ка Ко ма ни на Пе ли но во, у ре жи ји Гра ди ми ра Мир ко ви-
ћа. О овом свом ли ку је ка сни је раз ми шља ла: „Ми слим да би сам ко мад био бо љи без те уло ге, 
јер је то му шки ко мад. Би ло би бо ље – то је сад мо је ми шље ње – да се при ча ло о тој же ни, или 
да је она би ла пот пу но не ма. Оно пар ре че ни ца што је има ла да ка же про сто су уни шти ле тај ну 
те же не, та ко да је она, с оним што го во ри, ис па ла са мо јед на љу бав на ин три га... Про сто ни сам 
на ро чи то ве ро ва ла у ту уло гу. Игра ла сам је ка ко сам нај бо ље зна ла и уме ла, али ни сам би ла 
не што по себ но оду ше вље на...“48 Али за то кри ти ка је сте: „У ни ма ло мар кант ном тек сту Бо сиљ ке 
Без да но вић, ус пе ла је Не да Спа со је вић да оправ да и жен ске прин ци пе и ’днев не по сло ве’ же-

41 Фе ликс Па шић, Глум ци го во ре 2, Про ме теј / Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад, 2003, стр 265. 
42 Пе тар Волк, По зо ри шне илу зи је, Му зеј по зо ри шне умет но сти Ср би је, Бе о град, 1993, стр 216. 
43 Фе ликс Па шић, Не во ље с Обло мо вим, „Бор ба“, Бе о град, 13. 3. 1972. 
44 Пе тар Волк, По зо ри шне илу зи је, Му зеј по зо ри шне умет но сти Ср би је, Бе о град, 1993, стр 227.  
45 Жар ко Ко ма нин, Нео т кри ве на за го нет ка, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 19. 11. 1973.
46 Ми ло сав Мир ко вић, При јат но по сва ку це ну, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 3. 12. 1973. 
47 Фе ликс Па шић, Глум ци го во ре 2, Про ме теј / Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад, 2003, стр 279. 
48 Исто. 
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не ме ђу му шкар ци ма“49; „Не да Спа со је вић као сна ха, оно ма ло ре чи ко је из го ва ра до пу ни ла је 
су ге стив но шћу по ја ве и ге ста“50; „Не да Спа со је вић је лик не во ље не сна хе Бо сиљ ке Без да но вић 
до не ла у си ло ви тим ва ло ви ма раз у ђе не еро ти ке, ус кип те ле при вр же но сти и опо рог иза зо ва и 
та ко, и по ред ма лих мо гућ но сти ко је јој је текст пру жао оства ри ла упе ча тљи ву и зре лу уло гу“51.

По во дом 200-те го ди шњи це пр вог штам па ња нај леп ше на род не ба ла де Ха са на ги ни ца, На-
род но по зо ри ште у Бе о гра ду је на ру чи ло пе сни ку и књи жев ни ку Љу бо ми ру Си мо ви ћу дра му по 
мо ти ви ма ове ба ла де, ко ја се пре ми јер но на шла на ре пер то а ру 19. ма ја 1974, у сцен ској по став ци 
ре ди те ља Жељ ка Оре шко ви ћа. На слов на уло га је до де ље на Не ди Спа со је вић. Увек пре те ра но 
са мо кри тич на и скром на, ове уло ге се се ћа ла с по но сом: „Мо жда сам са мо јед ном уло гом, по 
лич ним кри те ри ју ми ма, за до вољ на. Ми слим на Ха са на ги ни цу. Има ла је не ког сја ја за ме не... Ха-
са на ги ни цу сма трам и се би до зво ља вам то да ка жем – сво јом нај бо љом уло гом. До шла је у вре-
ме ка да су се спо ји ле не ка мо ја мла дост и зре лост, не ка ко је ис па ла чи ста. Ра да на тој уло зи се 
уоп ште не се ћам, ми слим да ми се она де си ла. Јед но став но ми се де си ла“52. И кри ти ча ри су би ли 
истог ми шље ња. Вла ди мир Ста мен ко вић ис ти че: „Не да Спа со је вић, као Ха са на ги ни ца, игра од-
лич но, с ме ром ко ју тра жи Си мо ви ће ва дра ма: ње на Ха са на ги ни ца је чу де сна, не ствар но ле па, 
до сто јан стве на и искре на, ни ма ло па те тич на па ипак ду бо ко тра гич на. Она, док игра Ха са на ги-
ни цу, при бе га ва у ства ри јед ном па ра док сал ном ре ше њу: мак си мал но су зби ја ње не емо ци је да 
би оне на по слет ку из би ле на по вр ши ну у ни зу та на них, нер во зних, не у ро тич них сиг на ла ко ји као 
та јан стве на ма гла пре ла зе пре ко ње ног ока ме ње ног ли ца“.53 Му ха рем Пер вић пи ше: „Ха са на-
ги ни ца Не де Спа со је вић је суп тил на и уз ви ше на у сво јој пат њи, су ге стив на у сво јим ана ли за ма 
и са мо а на ли за ма, ле па у сво јим слут ња ма и при се ћа њи ма, ду бо ка у бо лу и дра стич на у по бу ни 
про тив ’по рет ка’ у ко ме су бег и ага, брат и муж, ли ши ли њен жи вот сва ког сми сла“54. Ми ло сав 
Мир ко вић у сво јој кри ти ци по сле пре ми је ре сма тра да је „Не да Спа со је вић ве о ма мо дер но за-
ро ни ла у там не и све тле при ми сли све оп штег ма те рин ства – ова кре а ци ја је ус пе ла да са чу ва 
сто жер но тра гич но осе ћа ње ко је зах те ва фи зич ке и емо тив не ни јан се без за сла ђе но сти или пла-
чев но сти“55. А кри ти чар „По бје де“, Сре тен Пе ро вић, у тек сту по во дом Не ди не смр ти из ме ђу оста-
лог при ме ћу је: „Мо гла је Не да и за ту ма че ње Ха са на ги ни це, без ика ква за зо ра, до би ти и тре ћу 
Сте ри ји ну на гра ду... Она је у тој ’еп ској’ уло зи оства ри ла је дан од нај им пре сив ни јих тра гич них 
ли ко ва мо дер ног ју го сло вен ског те а тра. Кре ћу ћи се у ши ро ком ре ги стру – од бла гог чу ђе ња, су-
здр жа ног от по ра, ве хе мент не раз дра же но сти, до бол не иро ни је ко ја по ла ко пре ра ста у лир ско, 
сми ре но опра шта ње од сви је та ре ал но сти, с ко нач ним за ле ђе ним осми је хом – Не да Спа со је вић, 
у ко сти ми ма ко ји су ди рект но по тен ци ра ли ње ну до сто јан стве ну жр тве ну фи гу рал ност, гра ди ла 
је сло же ни лик Ха са на ги ни це на из мје нич ним емо тив ним на пла ви ма мо дер но не у ро ти зи ра них 
би ћа и хим нич ког, тра гич ког ми ра у све оп штој ме та фо ри угро же ног ма те рин ства. Ви дје ли смо је 
та да, као и мно го пут ра ни је, као кроз по ет ски ма гле ни вео, ка ко у бес ко нач ном сли је ду не ста је и 
из но ва се ра ђа, пру жа ју ћи сво је чи сте ру ке и по вер љи ве очи чо вје ку и чо вјеч но сти у ко је је вје-
ро ва ла“56. 

49 Ми ло сав Мир ко вић, Без дан без од мо ра, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 7. 1. 1974.
50 Ви дан Ар се ни је вић, Тро стру ка смрт Без да но ви ћа, „Бор ба“, Бе о град, 10. 1. 1974.
51 Ри ста Ви та нов, Гор ка по е зи ја, „Омла дин ске но ви не“, Бе о град, 2. 9. 1974.
52 Зо ри ца Па шић, Љу бав је до ве ла до скла да, „ТВ но во сти“, Бе о град, 11. 7. 1980.
53 Вла ди мир Ста мен ко вић, Ха са на ги ни ца или крај игре, НИН, Бе о град, 26. ма ја 1974.
54 Му ха рем Пер вић, Дра ма у сти хо ви ма, „По ли ти ка“, Бе о град, 12. јун 1974. 
55 Ми ло сав Мир ко вић, По бе да иро ни је, „По ли ти ка екс прес“, Бе о град, 21. 4. 1974.  
56 Сре тен Пе ро вић, Не да Спа со је вић – опле ме ње на за чу ђе ност жи во том, „По бје да“, Ти то град, 1. 8. 1981.
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По сле Ха са на ги ни це, у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду Не да игра Хил ду Ван гел у Иб зе-
но вој дра ми Гра ди тељ Сол нес, опет у ре жи ји Жељ ка Оре шко ви ћа. „Во ле ла сам да је играм, али 
као да је про шла по ред ме не... Кад сам је игра ла би ло ми је ле по на сце ни, али имам ути сак да је 
ипак ни сам до хва ти ла, не го да је она про шла по ред ме не... кад бих по но во мо гла да се вра тим на 
ту уло гу, ми слим да бих је из по чет ка ра ди ла...“57, при се ћа ла се. Кри ти ча ри као да су би ли ма ло 
збу ње ни овим ње ним оства ре њем: не ки су оце ни ли да је су ви ше сти ли зо ва на, „са мно го по ле-
та за сим бо лич ки план, за ап стракт ност и не при зе мље ност не ке пер со ни фи ко ва не го спо ђи це 
Ин спи ра ци је“58, то јест да је „у ње ном по на ша њу са др жа на пре ја ка, пре на гла ше на, ме сти ми це 
не при јат на ме ра пла хо ви те рас пу сно сти иза ко је не сто ји ’не што’ скри ве но, при та је но, не ви-
дљи во, већ је она на про сто хи ро вит, раз ма жен де вој чу рак ко ји на ла зи за до вољ ство у то ме да 
се по и гра ва с ве ли ким гра ди те љем, да му на ме ће сво ју во љу, да га уни шта ва“59. А Пе тар Волк је 
ис та као: „За Хил ду Ван гел, то сим бо лич но би ће у ко ме се за Сол не са на ла зи ин кар на ци ја ње-
го ве из гу бље не мла до сти, на шла је у се би Не да Спа со је вић пра ви лик у ко ме је би ло чед но сти, 
али и за го нет но сти, су ро во сти, зби ље и по е зи је, нео бич ног по ле та и при гу ше не дра ма ти ке. То 
је да ле ко ви ше не го што она по ка зу је у дру гим сво јим хва ље ним уло га ма и за то је ште та што 
у кри тич ним си ту а ци ја ма још увек из ра жај ни је про бле ме ре ша ва спо ља, не ка квим тех нич ким 
ег зи би ци о ни змом у гла су и по кре ту. Ште та, јер у це лој пред ста ви она је нај им пре сив ни ја и нај-
бли жа оном што иб зе нов ска сим бо ли ка тра жи да нас од глум ца“60.

На та да шњој екс пе ри мен тал ној сце ни На род ног по зо ри шта, Те а тар „Круг 101“, 1976. игра 
Аме ли ју Ер харт, јед ну од осам па ци јент ки ња у са на то ри ју му за умо бол не у ко ма ду Ар ту ра Ко пи та 
Ка мер на му зи ка, у ре жи ји Оли ве ра Вик то ро ви ћа, а сле де ће го ди не до би ја уло гу стра сне Ма ри он, 
Дан то но ве љу бав ни це, у дра ми Дан то но ва смрт Ге ор га Бих не ра, у ре жи ји го ста из Љу бља не, Ду-
ша на Јо ва но ви ћа. О свом од но су пре ма овој ро ли, Не да је ис при ча ла: „Знам да сам је од пр вог 
тре нут ка во ле ла, зна ла сам да у мо но ло гу ко ји она го во ри мо же мно го то га да се ка же. За во ле ла 
сам ту Ма ри он за то што ми слим да је она, по сле свег жи вот ног пу та ко ји је пре шла, да је оста ла 
увек у сфе ри по е зи је: ко ли ко год да је са ма би ла на зе мљи, у зе мљи, у бла ту, али је увек ду хом 
оста ла не ка ко из над... Њен дух ни кад ни је пао... Дан тон је у њој за и ста на ла зио из у зет ну љу-
бав ни цу, из у зет ну же ну, и ве зао се за њу на је дан по се бан на чин... ко ли ко год ње но тра ја ње на 
сце ни ни је ду го... мо жда све га де се так ми ну та... с том Ма ри он сам се иден ти фи ко ва ла на сце-
ни, и мо жда учи ни ла два-три ге ста ко ја су не где њу об ја сни ла, не где њу от кри ла...“61. Кри ти ка је 
шту ро пи са ла о овом ли ку: „Ма ри он Не де Спа со је вић не се ди мир но док са оп шта ва сво ју жи вот-
ну при чу већ је ди вљим по кре том илу стру је“62; „Не да Спа со је вић (је) у уло зи Ма ри он, на чи ни ла 
лик ко ји је де ло вао це ло ви то, али пот пу но не за ви сно од пред ста ве“63. Кри ви ца се при пи су је 
ре ди тељ ском при сту пу ко ма ду: „раз го ли ћа ва ње ан сам бла и по ка зи ва ње у све тлу ко је обез вре-
ђу је глум це дра стич но је и у оста лим ро ла ма... Још дра стич ни је се до го ди ло Не ди Спа со је вић 
и ње ној Ма ри он, ко ја је сва би ла у гр че ви ма, не ар ти ку ли са на и за тр па на ре чи ма и ге сто ви ма у 
ко ји ма не ма ар ти стич ке про фи ње но сти“64.

57 Фе ликс Па шић, Глум ци го во ре 2, Про ме теј / Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад, 2003, стр 279.   
58 Слободан Селенић, Градитељ Солнес, „Политика експрес“, Београд, 24.3.1975.
59 Фе ликс Па шић, У тра га њу за раз ло гом, „Око“, За греб, 17. 4. 1975.  
60 Пе тар Волк, По зо ри шне илу зи је, Му зеј по зо ри шне умет но сти Ср би је, Бе о град, 1993, стр 265.   
61 Фе ликс Па шић, Глум ци го во ре 2, Про ме теј / Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад, 2003, стр 279.
62 Слободан Селенић, О револуцији, „Политика експрес“, Београд, 14.11.1977. 
63 Бранислав Милошевић,  Људи револуције, „Борба“, Београд, 15.11.1977. 
64 Пе тар Волк, По зо ри шне илу зи је, Му зеј по зо ри шне умет но сти Ср би је, Бе о град, 1993, стр 317.
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По во дом обе ле жа ва ња осам де сет пе то го ди шњи це жи во та Ми ро сла ва Кр ле же, На род но по-
зо ри ште у Бе о гра ду 1978. на Ве ли ку сце ну по ста вља ње го ву бри љант ну ко ме ди ју Ле да, у ре жи ји 
Пе тра Шар че ви ћа, го ста из За гре ба. Уло га Ме ли те до де ље на је Не ди, ко ја се се ћа ла: „Ме ли та је 
у сва ком слу ча ју де фор ми са на лич ност, јед на афек та ци ја од же не, јед на вр ста глу ме. Пр ви пут 
сам игра ла Кр ле жу, и сре ла сам се с јед ном та квом лич но шћу. И, има ла сам је дан, мо жда ма ло 
иро ни чан од нос пре ма це лој уло зи, пре ма го во ру исто та ко, иако се ин си сти ра ло да го во ри мо 
нај нор мал ни ји хр ват ски. Ни сам ни ја ин си сти ра ла ни на ка квом агра мер ском го во ру, ме ђу тим 
ме ни је то из ли ка, из те лич но сти из ле те ло, па је го вор био мо жда ма ло из а фек ти ран“65. За ње ну 
игру кри ти ка је за бе ле жи ла: „Ме ли та, ви ше не го раз ма же на, збу ње на је по ста ри ја де вој чи ца, за-
бо ра вље на у свом вла сти том жи во ту, та ко да јој оста ју са мо не ке на су ми це иза бра не фра зе да не 
би по ста ла не ма сли ка, украс, се ћа ње на мла дост. Ко ли ко је љуп ка у сво јој бе за зле ној же сти ни. А 
ка ко то тек Не да Спа со је вић из вр сно пре но си, ду хо ви то и при влач но“66. А кри ти чар „Књи жев них 
но ви на“, Ра шко В. Јо ва но вић, оце њу је да је „Не да Спа со је вић као Ме ли та (не кад мо жда ису ви-
ше) тем пе ра мент но из ра жа ва ла хте ња и же ље у по гле ду оства ри ва ња љу ба ви пре ма Ауре лу“67.

Ав гу ста 1978. Не да је на сту па ла и на Ду бро вач ким лет њим игра ма, у пред ста ви Ви ли ја-
ма Шек спи ра Жи вот и смрт кра ља Ри чар да Дру гог, чи ју ре жи ју је пот пи сао Ми ле Ко рун. За уло гу 
Кра љи це, су пру ге Ри чар да Дру гог, са ма Не да је при зна ла да јој је би ла јед на од нај те жих, да се 
му чи ла два ме се ца, до по след ње ге не рал не про бе је ис пра вља ла соп стве не гре шке: „То је ма ла 
уло га и ма ло про сто ра има у пред ста ви. То је же на мно го мла ђа од ме не. По мом ми шље њу, њен 
лик мо гла је да до ча ра успе шно са мо мла да, не ис ку сна глу ми ца. Тре ба ло је по сти ћи не ве шти ну и 
не ви ност мла де глу ми це, а да то не де лу је ве штач ки. То је би ло не што што сам осе ћа ла у ва зду ху 
али ни ка ко ни сам мо гла да до ку чим. Она је би ла та ко не ствар на и не у хва тљи ва. Су о чи ла сам се 
с тим про бле мом на ду хов ном пла ну и по ку ша ла да глу мим као кад сам по чи ња ла у по зо ри шту. 
Би ла је то бор ба са са мом со бом. Ми слим да сам ус пе ла. Љу ди су би ли из не на ђе ни јер сам се 
чак и фи зич ки пре о бра зи ла“68. 

Тог ле та са зна је да бо лу је од опа ке и те шке бо ле сти, али хра бро на ста вља да ље, не до-
зво ља ва ју ћи да је то спре чи у кре и ра њу но вих уло га. Сле де ће го ди не, 1979, при хва та уло гу Еме 
у Пин те ро вој дра ми При је ва ра, ко ју игра са ан сам блом за гре бач ког „Те а тра у го сти ма“ у за то 
адап ти ра ној Ма лој дво ра ни Кон церт не дво ра не „Ли син ски“. Ре ди тељ пред ста ве Ге ор гиј Па ро 
за ми слио је да Ему, пре љуб ни цу и мај ку дво је де це, тре ба рав но прав но да игра ју две глу ми це, 
та ко да је по ред Не де уло гу ту ма чи ла и Ана Ка рић, али не у кла сич ној ал тер на ци ји, већ сва ка на 
свој на чин. За то су и би ле две пре ми је ре: 26. и 27. ок то бра 1979.

На ред не две го ди не, на сце ни свог ма тич ног, На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, Не да Спа-
со је вић је од и гра ла још две уло ге, бо ље ре ћи јед ну а дру гу у по ку ша ју! На и ме пред ста ва Ка ра ма
зо ви Ду ша на Јо ва но ви ћа, у ре жи ји Ни ко ле Јев ти ћа, у ко јој је Не да до би ла ро лу Ол ге, спре ма на је 
ви ше ме се ци, сти гла до ге не рал не про бе, али пре ми је ру, за ка за ну за 11. март 1980, ни кад ни је 
до жи ве ла. О уло зи Ол ге, же не глав ног ју на ка, ко ја оста је са ма са тро је де це ко ја ра сту, а ко ја је 
пу на љу ба ви, по жр тво ва ња, пу на до брих осе ћа ња, Не да је сво је вре ме но при ча ла Фе лик су Па-
ши ћу: „Раз ми шља ла сам о то ме ка ко да је ту ма чим? Да ли као мај ку ко ја је, у ства ри, не га тив на 
кроз сво ју по зи тив ност? На кра ју сам се опре де ли ла: она је за ме не ствар но лик без ика кве мр-

65 Фе ликс Па шић, Глум ци го во ре 2, Про ме теј / Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад, 2003, стр 262. 
66 М. М. Павловић, „Леда“Мирослава Крлеже, Народно позориште у Београду, „Студент“, Београд, 30.10.1978.
67 Рашко В. Јовановић, „Леда“ без карневала, „Књижевне новине“, Београд, 20.5.1978.
68 Љиљана Јовановић, Све се дешава случајно, „Радио ревија“, Београд, 13.2.1981.
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ље. То је те шко ве ро ва ти, али та квих лич но сти има у жи во ту... Она је јед на све тлост од по чет ка 
до кра ја, све тлост ко ју, на жа лост, ни су сви у ста њу да пра те, па оста је уса мље на. Она хо ће да 
ру ши, и по след њим де лом сво је сна ге да по ру ши још је дан зид, и да иде да ље у жи вот, да ље 
у жи вот, да ље у жи вот. Она је жи ва до кра ја свог жи во та, истин ски жи ва, за мо је пој мо ве је то 
лич ност чи ста као биљ ка, али с јед ном уну тар њом сна гом, стра хо ви том уну тар њом сна гом да оп-
ста не... Ја та ко њу гле дам“. Од го вор на пи та ње ка ко је ре а го ва ла на от ка зи ва ње пре ми је ре, из 
пер спек ти ве умет ни це све сне свог ско рог кра ја, по тре сан је али у не ку ру ку и уте шан: „У тре нут-
ку кад се то де си ло, то је ствар но био је дан шок. Али, ја све шо ко ве у жи во ту углав ном пре го рим 
за се кун ду, код ме не не ма мно го ни пат њи ни раз ми шља ња. То сам не ка ко на у чи ла да ка жем: 
го то во је. И – го то во је“69.

По след ња уло га у ко јој је Не да Спа со је вић ста ла на „да ске ко је жи вот зна че“ је би ла Ка та-
ри на Ца кић у ко ма ду Ра до ми ра Сми ља ни ћа Уби ство у ка фа ни Дар да не ли, чи ју ре жи ју је пот пи сао 
Гра ди мир Мир ко вић, а пре ми је ра од и гра на 15. фе бру а ра 1981.

ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈА, ФИЛМ, РА ДИО

Не да Спа со је вић, не сум њи ва глу мач ка ве ли чи на, обе ле жи ла је и раз до бље у исто ри ји 
срп ске те ле ви зи је, фил ма и ра ди ја. Ка ри је ра у овим ме ди ју ми ма те кла јој је па ра лел но са по зо-
ри шном, по чев ши од сре ди не ше зде се тих го ди на про шлог ве ка. На те ле ви зи ји се пр ви пут по-
ја ви ла у дра ми Џо на Мор ти ме ра Ре ци да сам ла жов у ре жи ји Сла во љу ба Сте фа но ви ћа Ра ва си ја, 
еми то ва ној 1965. То ком два де се так го ди на игра ла је у три де сет и две ТВ дра ме и је да на ест ТВ 
се ри ја, не кад сни ма ју ћи и по не ко ли ко го ди шње, оства ру ју ћи пра ве би се ре од уло га. За јед ну од 
њих је 1969, на гра ђе на и Злат ном ним фом на Ме ђу на род ном те ле ви зиј ском фе сти ва лу у Мон те 
Кар лу. Реч је о дра ми Го спо дин Фо ка, див ној, по е тич ној и ду хо ви тој при чи о око ре лом не же њи, 
чу да ку, и уса мље ној де вој ци, су ста нар ки, из ху мо ри стич ког ци клу са Гор да на Ми хи ћа, у ре жи ји 
Алек сан дра Ђор ђе ви ћа, за ко ју је за пи са но: „Еми си ја у це ли ни у свом са вр шен ству спо ја тек ста, 
ре жи је и глу ме, бли ста као дра гуљ... Обо је глу ма ца (Сло бо дан Пе ро вић и Не да Спа со је вић) су 
би ли та ко чу де сно обич ни у сво јој нео бич но сти, и та ко по е тич ни, он у сво јој гру бо сти и од бра-
ни, она у сво јој би зар но сти; та ко ис кре ни и увер љи ви у сво јој ис кљу чи во сти и по ме ре но сти“ 
(„По ли ти ка“, 23. април 1968). При се ти мо се још не ких на сло ва: Љу бав ни је цео свет Алек сан дра 
По по ви ћа (ре жи ја Не бој ша Ко ма ди на); Ка фа ни ца на углу Три ста на Бер на ра (ре жи ја Љу бо мир 
Дра шкић); Да ро ви мо је ро ђа ке Ма ри је Мом чи ла На ста си је ви ћа (ре жи ја Ђор ђе Ка ди је вић); Ми ло
је ва смрт Ја ре Риб ни кар (ре жи ја Са ва Мр мак); У ба њи јед ног да на Ни ко ле Ра ји ћа (ре жи ја Ни ко ла 
Ра јић). Спо ме ни мо и да је две го ди не во ди ла деч ју ТВ се ри ју Хај де да ра сте мо (ауто ри сце на ри ја 
Љу би во је Ршу мо вић и Ми лош Бру јић, ре жи сер Ср бо љуб Стан ко вић). „Ју на ки ња ове се ри је ве-
се ла је, рас по ло же на, др ска, де чи ји дру гар, са ве зник. Она је ста ри ја, али се због то га не пра ви 
ва жна. Све сна сам ка кву по пу лар ност до но си рад у овим еми си ја ма за де цу“70, из ја ви ла је јед-
ном при ли ком. 

69 Фе ликс Па шић, Глум ци го во ре 2, Про ме теј / Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад, 2003, стр 264.  
70 Ано ним, Не да жен ски Пе тар Пан, „Филм ски свет“, Бе о град, 27. 2. 1969. 
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Сво јом нај зре ли јом те ле ви зиј ском уло гом Не да Спа со је вић је сма тра ла Ге не ра ли цу у ТВ 
дра ми Ма ска Ми ло ша Цр њан ског, у ре жи ји Ми ре Тра и ло вић, еми то ва ној 1978. ТВ кри ти чар Ол га 
Бо жич ко вић је за бе ле жи ла: „Гле да ти Не ду Спа со је вић као Ге не ра ли цу у дра ми Ми ло ша Цр њан-
ског Ма ска зна чи има ти пред со бом до каз за тврд њу оних ко ји ка жу: има мно го глу ма ца, али је 
ма ло ме ђу њи ма истин ских умет ни ка... Сна гом свог рас ко шног да ра Не да Спа со је вић је ус пе ла 
да се про би је кроз сав тај ха ос, да се из бо ри за не ко ли ко кључ них сце на (по де лу иза зов ног по ка-
зи ва ња жен ског за вод ни штва, а по глу мач ким сред стви ма ни ска би се ра од људ ског тре пе ре ња) 
до по ни ра ња до тај но ви тих пре де ла чо ве ко ве пси хе, до пре би ра ња по мо гу ћим свој стви ма јед не 
из ви то пе ре не при ро де...“ („По ли ти ка“, 10. но вем бар 1978). Ме ђу ње на по след ња те ле ви зиј ска 
оства ре ња спа да ју дра ме Вре ле ка пи Дра га не Кр шен ко вић и Смрт пу ков ни ка Ку зма но ви ћа Ми ла-
ди на Ше вар ли ћа, сни мље не 1981.

Не да Спа со је вић се пр ви пут на фил му по ја ви ла 1964. го ди не у оства ре њу Во ји сла ва Ко-
ка на Ра коњ ца Из дај ник, да би у на ред них пет на е стак го ди на сни ми ла још осам на ест фил мо ва. 
По себ но су би ле за па же не ње не уло ге у фил мо ви ма: Ју тро Пу ри ше Ђор ђе ви ћа (1967), Кад бу дем 
мр тав и бео Жи во ји на Па вло ви ћа (1967), Има љу ба ви, не ма љу ба ви Ни ко ле Ра ји ћа (1968), До га ђај 
Ва тро сла ва Ми ми це (1969), Тра го ви цр не де вој ке Здрав ка Ран ди ћа (1972), Страх Ма тја жа Клоп чи-
ча (1974), Кич ма Влат ка Ги ли ћа (1975), Ми рис зе мље Дра го ва на Јо ва но ви ћа (1977), Јо ва на Лу ки на 
Жив ка Ни ко ли ћа (1979) и Из гу бље ни за ви чај Ан те Ба ба је (1980).

И на ра ди ју се Не да по ја ви ла сре ди ном ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, и до 1981. је сни-
ми ла пре ко сто ти ну дра ма, ра дио ига ра, дра ма за де цу, еми си ја по е зи је...
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Дубровачке враголије, 
Црногорско народно позориште, 
Титоград, 1961. 
- Неда Спасојевић прва сдесна -
(из архива породице Минић)

Ехо шездесете, 
Црногорско народно позориште, 
Титоград, 1961.
(из архива породице Минић)
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1. Неда Спасојевић са оцем Милорадом 
у представи Вук Бубало, 
Народно позориште у Зрењанину, 
1961. (из архива породице Минић)

2. Неда Спасојевић и Борис Ковач, 
Први дан слободе, 
Народно позориште у Зрењанину, 1962.

3. Петар Петковић, Неда Спасојевић и Нада Хет,
Професор Мамлок, 
Народно позориште у Зрењанину, 1962.
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1. Неда Спасојевић и Бора Тодоровић, 
Кафаница, судница, лудница, 
Атеље 212, 1965. 
(фото ТАНЈУГ)

2. Неда Спасојевић и Зоран Радмиловић, 
Краљ Иби, Атеље 212, 1966.
(фото ТАНЈУГ)

3. Неда Спасојевић и Маја Чучковић, 
Галеб, Атеље 212, 1968.
(фото ТАНЈУГ)
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1. Неда Спасојевић и Љиљана Крстић, 
Тројанке, Атеље 212, 1966.
(фото ТАНЈУГ)

2. Слободан Цица Перовић и Неда Спасојевић, 
Парк (Та усамљена животиња), 
Атеље 212, 1967.
(фото ТАНЈУГ)

3. Марија Црнобори и Неда Спасојевић, 
Деликатна равнотежа, Атеље 212, 1968.
(из архива породице Минић)
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Неда Спасојевић и Ксенија Јовановић, Електра 69, Атеље 212, 1968. (фото ТАНЈУГ)
Стеријино позорје 1969: Стеријина награда, Награда публике, Награда листа Трибина младих
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1. Милан Бутковић, Миша Јанкетић и Неда Спасојевић, 
Електра 69, Атеље 212, 1968.
(фото ТАНЈУГ)

2. Ђорђе Јелисић и Неда Спасојевић, 
Рано јутро, Атеље 212, 1970.
(фото ТАНЈУГ)

3. Марија, Атеље 212, 1976.
(фото ТАНЈУГ)
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Славко Симић, Љиљана Крстић, 
Неда Спасојевић и Бранка Петрић, 
Краљ умире, 
Југословенско драмско позориште, 1966.
(фото ТАНЈУГ)

Злочин и казна, 
Југословенско драмско позориште, 1971.
(фото ТАНЈУГ)
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Неда Спасојевић и Раде Марковић, Тераса, Народно позориште у Београду, 1971. (фото: Мирослав Крстић)
Стеријина награда, 1972.
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Раде Марковић и Неда Спасојевић, Обломов, 
Народно позориште у Београду, 1972. 
 (фото: Мирослав Крстић)

Ташана, Народно позориште у Београду, 1972.  
(фото: Мирослав Крстић)

Кандида, Народно позориште у Београду, 1973. 
(фото: Мирослав Крстић)

Пелиново, Народно позориште у Београду, 1973. 
(фото: Мирослав Крстић)
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Ксенија Јовановић и Неда Спасојевић, Хасанагиница, Народно позориште у Београду, 1974. (фото: Мирослав Крстић)
Годишња награда НП у Београду, 1974; Награда „Вечерњег листа“, Стеријино позорје, 1975.
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Јован Милићевић и Неда Спасојевић, Градитељ Солнес, 
Народно позориште у Београду, 1975. 
(фото: Мирослав Крстић)

Неда Спасојевић и Љиљана Контић, Камерна музика, 
Народно позориште у Београду, 1976. 
(фото: Мирослав Крстић)

Дантонова смрт, Народно позориште у Београду, 1977. 
(фото: Мирослав Крстић)

Неда Спасојевић и Јован Милићевић, Леда, 
Народно позориште у Београду, 1978. 
(фото: Мирослав Крстић)
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Неда Спасојевић, Петар Банићевић,
Карамазови (генерална проба), 
Народно позориште у Београду, 
1979. 
(фото: Мирослав Крстић)

Богдан Диклић, Горјана Јањић, 
Богдан Михајловић 
и Неда Спасојевић, 
Убиство у кафани Дарданели, 
Народно позориште у Београду, 
1981. 
(фото: Мирослав Крстић)
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Богдан Диклић, Горјана Јањић, 
Богдан Михајловић 
и Неда Спасојевић, 
Убиство у кафани Дарданели, 
Народно позориште у Београду, 
1981. 
(фото: Мирослав Крстић)

НЕ ДА О ЖИ ВО ТУ, ПРО ФЕ СИ ЈИ, 
МЕ ДИ ЈИ МА...

Глу ми цу чи ни ле пом фи зич ки склад и уну тра шње бо гат ство ко је ће тај склад 
ожи ве ти. Ја ни кад ни сам раз ми шља ла о свом из гле ду, ни ти сам же ле ла да из
гле дам дру га чи је јер тај склад, ко ји још увек мо жда не мам, ја не тра жим на се

би већ у се би.71

„Ве ру јем у рад, у над град њу, али ипак ве ру јем и у то да се умет ник – ра ђа. Без оног зрач ка све-
тло сти ко ја се ра ђа, тра је и оста је све док се сам жи вот не уга си – не ма умет но сти, бар не оне 
пра ве, ве ли ке.“72

„Два су на чи на да се мла ди глу мац афир ми ра. Је дан је онај кла сич ни: да ра ди и са мо ра ди, па да 
му јед ног да на тај упор ни рад до не се успех. Дру ги је да јед ним је ди ним оства ре њем, мо жда већ 
оним пр вим, стек не сим па ти је кри ти ке и пу бли ке. Но, ако му тај пр ви успех уда ри у гла ву, ње гов 
ће та ле нат про па сти. По сле успе ха мо раш ра ди ти још и ви ше, ако же лиш раз у ве ри ти дру ге да тај 
успех ни је био ни тре ну тан ни слу ча јан. Мно ги ми сле да сам ус пе ла на гло, но до мог успе ха тре-
ба ло је за пра во пет го ди на упор ног ра да. А ка да бих са да пре ста ла ра ди ти, мој би се са да шњи 
успех за це ло бр зо за бо ра вио.... А ја мо рам још мно го, мно го то га на у чи ти, јер во лим свој по сао 
и хо ћу да га ра дим што бо ље...“73

„Ја глу му стра хо ви то во лим, ни сам се ни јед ног тре нут ка раз о ча ра ла, или да ми је до са ди ла. 
Ме ни је за ни мљив сва ки су срет с но вом лич но шћу ко ју ту ма чим, то је као да срет нем не ку жи ву 
осо бу о ко јој сад мо гу да раз ми шљам ко ли ко је ме ни во ља...“74

„Ја се са да тру дим да се при бли жим лич но сти ма ко је ту ма чим, али мо жда у тра га њу за са мом 
со бом кроз те ли ко ве, ја – хте ла или не – мо рам да идем све ду бље у се бе, у от кри ва ње оног не-
по зна тог у ме ни са мој. А ако се до го ди да ту лич ност не мо гу у се би да от кри јем, она и он да би ва 
из ва ја на на је дан про фе си о на лан на чин, мо жда и кре а ти ван у из ве сном сми слу, али ме ни са мој 

71 Ви шња Мар ја но вић, Мо гу да бу дем ле па, „Филм ски свет“, Бе о град, 18. 1. 1969. 
72 Гор да на Хри сто вић-Са мар џи ски, Не да Спа со је вић: Зра чак све тло сти ко ја се ра ђа, тра је и оста је, „Ба зар“, Бе о град, март 1980.
73 Рат ко Ма рић, Два пу та до успје ха, „Аре на“, За греб, 8. 12. 1967.
74 Фе ликс Па шић, Глум ци го во ре 2, Про ме теј / Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад, 2003, стр 253.
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не пру жа онај пра ви до жи вљај, што се, уве ре на сам, и на гле да о це пре но си. Осе ти гле да лац ка да 
је не што пра во, ка да умет ник кроз се бе про жи ви уло гу.“75

„Лич ност ко ју глу мац ту ма чи мо ра да има не чег за јед нич ког са њим, ма кар са не ким де ли ћем скри-
ве ним у дну ње го вог би ћа. Мо ра да по сто ји мо гућ ност да би у не ким усло ви ма сам глу мац ре а го вао 
као лич ност ко ју ту ма чи. Ако бих ја игра ла ал ко хо ли чар ку, мо ра ла бих да бу дем си гур на да бих у не-
ким, ко зна ка квим окол но сти ма и са ма то мо гла да по ста нем. До вољ но је да ја ве ру јем да бих то мо-
гла, па да тај, мо жда нај ма њи део ме не из ву чем у пр ви план и дам до бру уло гу. У сва ком чо ве ку има 
хи ља ду лич но сти са мо што их глу мац че шће ко ри сти.“76

„Глу ма ми је омо гу ћи ла пре све га да жи вим је дан пун жи вот, да пло вим кроз не ка кву ма шту, кроз не-
ка кве сно ве, да из вла чим не ка кве жи вот не со ко ве из се бе...“77

„Увек сам би ла исто вре ме но и део сво јих уло га и не за ви сна од њих. На мој лич ни жи вот уло ге ни кад 
ни су ути ца ле. Свој по сао у по зо ри шту сам при хва та ла као што, ве ро ват но, и дру ги љу ди при хва та ју 
свој по сао... Не тре ба ми сти фи ко ва ти по сао глум ца. Он мо ра да се ужи ви у сво је уло ге, али то не зна-
чи да с тим тре ба да на ста ви и на ули ци, у ка фа ни, код ку ће...“78

„Не мо гу ни јед ну уло гу да из дво јим као нај при сни ју. Пре бих ре кла да по сто је из ве сне уло ге – до бре 
или ло ше – ко је су за ме не у из ве сним пе ри о ди ма по себ но зна чи ле. Не ћу да их на бра јам али та квих 
уло га соп стве ног са зре ва ња сва ка ко има. Оне су ми дра ге. Њих пам тим.“79

„Не где у ду би ни ду ше ни сам за до вољ на прав цем ко јим сам се раз ви ја ла. На рав но, ја објек тив но мо гу 
да бу дем за до вољ на оним што сам ура ди ла... Али осе ћам не ку пра зни ну, ни сам се ижи ве ла на онај 
на чин на ко ји бих ја то хте ла... Ни је ми за то пру же на мо гућ ност. Уло ге ко је сам игра ла до бро – опет 
пре ма не ким објек тив ним оце на ма – те сам слу чај но до би ла, без не ке мо је же ље... Не где сам од сре-
ди не по че ла. То ми је жао... Ја сам, мо жда, ишла на два ко ло се ка, пу тем глу ми це и пу тем при ват не 
мо је лич но сти, ишла сам до кра ја сву да. Тре ба ло је мно го сна ге да оста неш на та два пу та. Уоп ште 
се при ват но ни сам чу ва ла... Ја сам мо гла то тал но да про фу лам као глу ми ца, да про пад нем, баш сам 
се бе до во ди ла у те си ту а ци је... Ме ђу тим, имам ту спо соб ност да се кон цен три шем на про би, да се 
кон цен три шем на сце ни, да за и ста за бо ра вим се бе на сце ни за та два са та... то ми је омо гу ћи ло да 
оп ста нем, у ства ри.“80

„Не бо јим се не у спе ха. Не ка да сам сам све сна да гре шим, же лим да ту гре шку ухва тим. Ве ро ват но 
ми је то по треб но да бих мо гла по но во да кре нем. До сад ни су ми ута ба ни пу те ви, не же лим да идем 
зи хе ра шки. И у жи во ту сам ишла на ри зик. Чо век, ипак, не кад мо ра да ста не, да не би из гу био гла ву. 
Ако би ишао на то да из гу би гла ву, мо ра да зна за што.“81

„Глу мац је у крај ње не за вид ном по ло жа ју. Нит’ га ко шта пи та, ан га жу ју га од слу ча ја до слу ча ја, мо ра 
сам да кре и ра сво ју глу мач ку лич ност, да би ра пу те ве и у том про би ја њу не ких ба ри је ра он је уса-
мљен. Глум ци код нас ни су ор га ни зо ва ни, не бра не сво ју про фе си ју за јед нич ки. Мо жда смо и са ми 

75 Гор да на Хри сто вић-Са мар џи ски, Не да Спа со је вић: Зра чак све тло сти ко ја се ра ђа, тра је и оста је, „Ба зар“, Бе о град, март 1980.
76 Љи ља на Јо ва но вић, Све се де ша ва слу чај но, „Ра дио ре ви ја“, Бе о град, 13. 2. 1981.
77 Исто.
78 Љи ља на Јо ва но вић, Све се де ша ва слу чај но, „Ра дио ре ви ја“, Бе о град, 13. 2. 1981.
79 Бла го је Илић, На клац ка ли ци до бра и зла, „Ра дио ре ви ја“, Бе о град, 19. 5. 1972.
80 Фе ликс Па шић, Глум ци го во ре 2, Про ме теј / Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад, 2003, стр 276.
81 Зо ри ца Па шић, Љу бав је до ве ла до скла да, „ТВ но во сти“, Бе о град, 11. 7. 1980. 
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кри ви, али они ко ји мо гу то ма сов но ко ри сте, а то су ти ра зни ме ди ји, те ле ви зи ја, пре свих. Уз ви ше 
са рад ње из ме ђу по зо ри шта, ма ње за тво ре но сти ко ја вла да, уз бо љу, све жи ју ре пер то ар ску по ли ти ку 
би ло би бо ље и по зо ри шту и глум ци ма и на рав но – гле да о ци ма.“82

„За ме не су сва три ме ди ју ма под јед на ко ва жна и под јед на ко ин те ре сант на... Нај ви ше сам по сти гла 
на те ле ви зи ји, ту ми је уоста лом пру же на и нај ве ћа шан са.“83

„ТВ је ра зно вр сна, па је та ко и за ме не би ло ме ста. За то ме је ма ли екран афир ми сао иако је мо је 
основ но за ни ма ње – по зо ри шна глу ма. И док сам још на Ака де ми ји би ла, а ве ру јем и у по зо ри шту, 
пред о дре ђе на да играм из ра зи то драм ске уло ге (то ми и од го ва ра), на ТВ и у не ко ли ко филм ских 
уло га ис па да ло је да сам игра ла ро ле са еле мен ти ма ко ми ке. Не ин си сти рам да бу дем ’сме шна’, али 
је то увек не ка ко до ла зи ло спон та но.“84

„Иако ми се рад на фил му до па да, у по зо ри шту се осе ћам си гур ни је. Ту ве ли ки део успе ха за ви си од 
ме не, што на фил му ни је слу чај.“85

„У јед но сам си гур на: без по зо ри шта не бих мо гла да жи вим. Иако во лим и филм и те ле ви зи ју, глу ма 
на сце ни, пред гле да о ци ма, то је за ме не нај ва жни је. Ве ро ват но спа дам у ону ге не ра ци ју ко ја сма тра 
да је ен ту зи ја зам нај ва жни ји, а да је но вац и оста ло спо ред но.“86

„Ме не ни ка да кри ти ка ни је ин те ре со ва ла у том сми слу да о ме ни по зи тив но или не га тив но го во ри. 
Хва ла бо гу, ли ше на сам те вр сте су је те. Ме не за ни ма шта кри ти чар као гле да лац ми сли, да ја ви дим 
ка ко сам се ре флек то ва ла у не чи јој гла ви, у не чи јој сли ци... У том сми слу је ме ни то за ни мљи во.“87 

„Увек сам за све има ла вре ме на, ко ли ко је то ме ни би ло по треб но. Не ка жем да сам мно го ура ди ла 
и да не тре ба ви ше... Мо жда ни сам то ли ко ам би ци о зна. Уоста лом, не во лим пре те ра но ам би ци о зне 
осо бе. Вр ло сам од го вор на и пре ма се би и пре ма дру ги ма. Во лим да ра дим, али без не ког упи ња-
ња – по што-по то. И по ра зе и про ма ша је при хва там ре ал но, као део жи во та. Жи вот ме је на те рао да 
раз ли ку јем ва жно од не ва жног. По сао је ва жан, али има зна чај ни јих ства ри због ко јих чо век мо же 
да ’пре го ри’ не ке про пу сте у ње му.“88

„Ја сам и же на, и мај ка, и глу ми ца, и ус пе ла сам, чи ни ми се, да ускла дим те три ства ри, иако се ни-
сам мно го тру ди ла. Ве ро ват но је љу бав пре ма све му то ме то учи ни ла са ма од се бе. Љу бав је до ве ла 
до скла да. Ни сам за по ста ви ла сво ју про фе си ју због фа ми ли је, а не бих мо гла се би да до зво лим да 
за по ста вим сво је де те због про фе си је. Про фе си ју ја ко во лим, де те обо жа вам, а ни сам ја ко ам би ци-
о зна – он да се све мо же ускла ди ти.“89

82 Гор да на Хри сто вић-Са мар џи ски, Не да Спа со је вић: Зра чак све тло сти ко ја се ра ђа, тра је и оста је, „Ба зар“, Бе о град, март 1980.
83 Б. Т. А, Ве чи то от кри ва ње, „Су срет“, Бе о град, 29. 11. 1967.
84 Ано ним, Спон та но сме шна, „ТВ но во сти“, Бе о град, 6.9.1968.
85 Р. О, Успјех јед не де би тант ки ње, „Осло бо ђе ње“, Са ра је во, 17. 8. 1966.
86 Слободан Бољевић, Моје радости проистичу из мога глумачког рада, “Побједа”, Титоград, 24.7.1969.  
87 Фе ликс Па шић, Глум ци го во ре 2, Про ме теј / Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад, 2003, стр 267. 
88 Даница Божовић, Каријера само део живота, „Нада“, Београд, 19.12.1980. 
89 Зорица Пашић,  Љубав је довела до склада, „ТВ новости“, Београд, 11.7.1980.  
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ДРУ ГИ О НЕ ДИ

Не да Спа со је вић је ус пе ла да за не пу не две де це ни је ра да у умет но сти и са 
че тр де сет го ди на жи во та ство ри ја сан и не по но вљив про фил глу ми це ка кав 

се рет ко ра ђа у на шим про сто ри ма. Би ла је то глу ми ца са тај ном, а то зна чи са 
по ет ским зра че њем из са мог је згра сво је лич но сти. Ту тај ну она је про но си ла 

сце ном и екра ном јед но став но, искре но и то пло.90 (Јо ван Ћи ри лов)

„И да нас се у по зо ри шти ма, али и ме ђу љу ди ма са фил ма и те ле ви зи је, мо же чу ти: Е, ово би мо-
гла са мо Не да! У тим има ги нар ним по де ла ма сво јој би о гра фи ји до да ла је бар исто то ли ко, ако не 
и ви ше, ли ко ва ко ли ко их је ту ма чи ла на по зор ни ци, у фил мо ви ма, на те ле ви зи ји. Има ла је, ка жу, 
сво ју бо ју, сво ју тај ну... Оно што је спа ја ло ње ну при ват ну лич ност са ве ли ким ли ко ви ма драм ске 
ли те ра ту ре би ла је спрем ност и спо соб ност за жр тво ва ње. За то је и мо гла, са то ли ко су ге стив не 
сна ге и осе ћај но сти, да ста не иза сва ке од сво јих пле ме ни тих, не срећ них, по вре ђе них, крх ких 
или ди вљих же на, би ло ка кав да је њи хов суд бо но сни из бор. Чак и кад им је смрт би ла суд би на, 
пр ко си ла јој је, не са мо сво јим круп ним и чи стим очи ма, већ чвр стим ста вом осо бе ко ја удар це 
при ма хра бро, ко ли ко год све сна да од бра не не ма.“ (Фе ликс Па шић) 91

„Њен та ле нат био је од оне нај ску по це ни је и нај ре ђе ко ви не осе тљи во сти, нео че ки ва но сти, ви-
ше знач ног сен зи би ли те та. Јед на је од рет ких, ако не и је ди на ко ја је кроз бе о град ско глу ми ште 
на ста ви ла ону тре пе ра ву злат ну нит нај ве ћих злат них хе ро и на: Је лен ске, Ни гри но ве, Гр гу ро ве. 
У сво ју глу му уне ла је све да ма ре на шег вре ме на, иден ти тет да на шње осе ћај но сти и схва та ња, 
да на шње умет но сти и стра сти. За то је ње на умет ност би ла део на ших да на, на шег схва та ња, 
спо ра зу ме ва ња и при сно сти.“ (Ве ли мир Лу кић) 92

„Не да је, у осно ви, по ред свих драм ских уло га ко је је на пра ви ла, ка рак тер них уло га у дра ма ма, 
по ред свих ко мич них уло га ко је је са ла ко ћом, па не кад и пре те ра но игра ла, пре све га би ла тра-

90 Јован Ћирилов, Глумица са тајном, „Политика“, Београд, 17.7.1981.
91 Дејан Митровић, Феликс Пашић, Лица и ликови – Глумци које сам волео, РТС, Телевизија Београд, Служба за публицитет ТВ 
програма, 2003.
92 М(ирјана) Голумбовски, Смрт без маске, „ТВ новости“, Београд, 24.7.1981. 
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гет ки ња. Би ти тра гич ка глу ми ца – то, на из ве стан на чин, обе ле жа ва јед ну епо ху. Не да Спа со је-
вић је обе ле жи ла епо ху се дам де се тих го ди на, а то је епо ха опра шта ња од не чег про шлог, пре кид 
са тим про шлим, то је епо ха ко ја нам и да нас мно го зна чи. Не да Спа со је вић при па да оној вр сти 
глу ма ца ко ји су рет ки у на шој исто ри ји, и та ко чи сте, та ко пот пу не, та ко ду бо ке тра ги чар ке чи ни 
ми се ни пре ни, по сле ње ни смо има ли.“ (Пре драг Бај че тић) 93

„Не да је по се до ва ла осо бе ну глу мач ку ин те ли ген ци ју. Уме ла је да раз у ме и ова пло ти и оно не-
до ку чи во што глум цу не би ва че сто до ступ но, зна ла је да на слу ти и нај та на ни је под зем не то ко ве 
ми сли и емо ци ја... Би ла је спо соб на да пре пла ви сце ну не ком не по но вљи вом, тај но ви том ле по-
том... Све моћ на глу ми ца Не да Спа со је вић: не жна као ве ве ри ца, спрем на на скок као пан те ра. 
Пам те је сви ко ји су с њом икад игра ли.“ (Ог њен ка Ми ли ће вић) 94

„Ма да ни је ус пе ла да из бег не хи ро ви то сти са ко ји ма се кро је, за бо ра вља ју и из но ва вас кр са ва ју 
глу мач ке суд би не у бе о град ском по зо ри шном жи во ту, Не да Спа со је вић је сна гом свог та лен та и 
драм ском зре ло шћу ус пе ла да очу ва ства ра лач ки кон ти ну и тет од ус пла хи ре не, ди ле ма ма рас тр-
га не Елек тре до сми ре не, ду бо кој пат њи пре да не Ха са на ги ни це.“ (Ми лу тин Ми шић) 95

„Не да Спа со је вић, сво јим огром ним та лен том и ба сно слов ном сна гом тран сфор ма ци је, успе ва ла 
је да из бо ри пр во ме сто у по зо ри шти ма раз ли чи тог ре пер то а ра или пак у сло бод ним те а тар ским 
тру па ма... И ка сни је ка да је ко рак ну ла да ље у умет нич ком ства ра ла штву, Не да Спа со је вић је 
оста ла са са зна њем да је, без об зи ра на на гра де, нај бит ни је оства ри ти што аутен тич ни ји жи вот 
на сце ни. Сто га је тра га ла за сре ди на ма у ко ји ма би то мо гла и да по стиг не. Од ли ка Не де Спа со-
је вић би ла је ис тра жи ва ње нај бо љег.“ (Ав до Муј чи но вић) 96

„Она је би ла упа дљи ва глу ми ца. На сце ни и ако би се по ја ви ла у хо ру, и у ве ли ком ан сам блу, ви 
би сте гле да ли њу. Осо ви на пред ста ве се по ме ра ла. Чак и они уну тар њи, мор фо ло шки, струк тур-
ни еле мен ти пред ста ве су се не ка ко њој при ла го ђа ва ли. Осо ви на се по ме ра ла – она је успе ва ла 
да про на ђе и да вас од ве де на не ки ор то цен тар, у не ко те жи ште ко је ни је би ло баш он де ни ти где 
га је пи сац по ста вио, ни ти где га је ре жи ја по ста ви ла, не го не где где је ин ту и ци јом јед ног за и ста 
ге ни јал ног глум ца она от кри ва ла.“ (Сло бо дан Сто ја но вић) 97

„Не на ме тљи ва сна га ко јом је Не да Спа со је вић, из го ва ра ла сва ку сво ју глу мач ку ри јеч, не по гре-
ши во је по га ђа ла нај скри ве ни је кут ке ду ше и оста ја ла у на ма трај но ка ко то мо же са мо пје сма, 
ко јој се, као пр вом и нај дра жем при ја те љу, уви јек и упор но вра ћа мо. Зна ла је Не да до при је ти 
до тих на ших не за сит них ду би на, зна ла нас је по кре ну ти рјеч ју ко ја је уви јек при род но спа ја ла 
осје ћај и ми сао у јед но, зна ла нас је сво јим, са мо на пр ви по глед по ма ло успо ре ним и од мје ре-
ним по гле дом круп них там них очи ју, по кре том ли ца или ге стом – на тје ра ти да ре а ги ра мо, да се 
отво ри мо, да за јед но с њом не се бич но су дје лу је мо у ра до сти и ту зи жи вље ња.“ (Д. Стој са вље вић) 98

93 ТВ еми си ја: Не да Спа со је вић (пр ви део), сце на ри ста Фе ликс Па шић, ре ди тељ Ми лан Кун да ко вић; Ре дак ци ја до ку мен тар ног про-
гра ма и Ре дак ци ја за исто ри о гра фи ју РТС-РТБ, про из ве де но 1999/2006. 
94 Премлади за педесете = too young for fifties, приредили: Светозар Цветковић, Гордана Гончић, Јасна Новаков, Јелена Мијовић, 
Атеље 212, Београд, 2006, стр: 167. 
95 М(илутин) М(ишић), Заточеник трагичнога, „Борба“, Београд, 17.7.1981.
96 А(вдо) Мујчиновић, Глумица за историју, „Политика експрес“, Београд, 17.7.1981.  
97 ТВ еми си ја: Не да Спа со је вић (пр ви део), сце на ри ста Фе ликс Па шић, ре ди тељ Ми лан Кун да ко вић; Ре дак ци ја до ку мен тар ног про-
гра ма и Ре дак ци ја за исто ри о гра фи ју РТС-РТБ, про из ве де но 1999/2006.
98 Д. Стојсављевић, In memoriam Неди Спасојевић, „Студио“, Загреб, 25.7.1981. 
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„Ја сам Не ду увек упо ре ђи вао са не ком вр стом зве ри – мач ке, не у оном сми слу кр во лоч но сти, 
не го у сми слу баш тог ин стинк та. Не да би се пот пу но при та ји ла и он да од јед ном нео че ки ва но 
као да у њој са зре ва не што, из ње би пљу сну ла јед на ве ли ка сна га и ве ли ка страст, да ви про-
сто ни сте мо гли да ве ру је те да из тог јед ног та ко ти хог и крх ког ство ре ња мо же да иза ђе то ли ка 
енер ги ја.“ (Мар ко Ни ко лић) 99

„Дар ко ји се ука зу је у Не ди Спа со је вић, ко јим је она жи ве ла на по зор ни ци био је не по би тан, до-
ми нан тан, рас ко шан и вр ло та јан ствен.“ (Ми лош Жу тић) 100

„Она се ни је раз ме та ла осе ћа њи ма, а би ла је ме ђу на шим глу ми ца ма је дин стве на по спо соб но-
сти да из ра зи осе ћај ни свет сво јих ли ко ва, све по нор не и олуј не по тре се ко ји ма су из ло же ни. 
По сти за ла је то за хва љу ју ћи оној тај ни глу ме, за ко ју су сви опи си не до стат ни.“ (Фе ликс Па шић) 101

„Не да Спа со је вић је ви со ко др жа ла у на шој јав но сти свест о уло зи глу мач ке умет но сти – као не-
што рав но по е зи ји, рав но сва ком ства ра ла штву, чак рав но фи ло зо фи ји. Ње на при род на от ме-
ност, на сле ђе на гор штач ким по ре клом, би ла је би тан део ње не при ват не и сцен ске лич но сти.“ 
(Јо ван Ћи ри лов) 102

„За њу је до бро ре че но да је би ла глу ми ца с тај ном! Она ко ја пред љу ди ма ни је има ла тај ни, 
ко ја је и кроз сми јех и кроз плач отва ра ла сво ју чул ну при ро ду и сје но ви ту ми сао, но си ла је оди-
ста ду бо ку тај ну жи во та, ма гич но за тво ре ну крат ко ћом људ ско га ви је ка и не до ку чи вим ча ри ма 
све оп штег не ста ја ња. То је био не пре су шни из вор за стал но бо га ће ње умјет но сти у ко ју је она 
не се бич но ура ста ла.“ (Сре тен Пе ро вић) 103

„Не да је има ла та кву по ја ву ко ја је, ја ми слим, нај глу мач ки ја по ја ва, ко ју сам ја ика да ви део у жи-
во ту. Она је има ла у се би ли це и клов на и за вод ни це и де те та и зре ле же не и лу та ли це и мај ке. 
Све је има ла у том ли ку.“ (Ни ко ла Јев тић) 104

„Ни је дан ре жи сер, на сре ћу, ни је учи нио не прав ду том ли цу ко је је зна чи ло све и мо гло све – 
ни је дан од њих ни је ма ском са крио очи ње не круп не, ни је от кло нио ње зи но нео бич но уми је ће 
гле да ња. Ли це је ње зи но сто га би ло тај но ви то у оном по себ ном сми слу глу мач ке вр ли не ка да се 
од мах ви ди да не ће по сто ја ти сум ња: глу мач ко по кри ће, оно што је би ло на ро чи то ја сно и уви јек 
по себ но за го нет но, очи то је би ло и у очи ма.“ (Јо зо Пу љи зе вић) 105

„Ми слим да по глед Не де Спа со је вић у сва кој од ње них уло га, а ја се ја ко до бро се ћам Елек тре у 
Елек три Да ни ла Ки ша и по сле Те ра се и Ха са на ги ни це Љу бо ми ра Си мо ви ћа, по глед Не де Спа со-
је вић је био ужа сно ре чит. Он је го во рио о том ли ку ко ји она игра мо жда ви ше не го што го во ре и 
ре чи ко је из го ва ра и по крет ко ји пра ви на сце ни и ка ко хо да по сце ни.“ (Јо ван Хри стић) 106

99 ТВ еми си ја: Не да Спа со је вић (пр ви део), сце на ри ста Фе ликс Па шић, ре ди тељ Ми лан Кун да ко вић; Ре дак ци ја до ку мен тар ног про-
гра ма и Ре дак ци ја за исто ри о гра фи ју РТС-РТБ, про из ве де но 1999/2006.
100  Исто.
101  Фе ликс Па шић, Глу ми ца из успо ме на, „Ве чер ње но во сти“, Бе о град, 21. 7. 1991.
102  Јо ван Ћи ри лов, Глу ми ца са тај ном, „По ли ти ка“, Бе о град, 17. 7. 1981.
103  Сре тен Пе ро вић, Не да Спа со је вић – опле ме ње на за чу ђе ност жи во том, „По бје да“, Ти то град, 1. 8. 1981.
104 ТВ еми си ја: Не да Спа со је вић (пр ви део), сце на ри ста Фе ликс Па шић, ре ди тељ Ми лан Кун да ко вић; Ре дак ци ја до ку мен тар ног про-
гра ма и Ре дак ци ја за исто ри о гра фи ју РТС-РТБ, про из ве де но 1999/2006.
105 Јо зо Пу љи зе вић, Сје ћа ње на очи – очи пу не чу да, „Око“, За греб, 3. 9. 1981.
106 ТВ еми си ја: Не да Спа со је вић (пр ви део), сце на ри ста Фе ликс Па шић, ре ди тељ Ми лан Кун да ко вић; Ре дак ци ја до ку мен тар ног про-
гра ма и Ре дак ци ја за исто ри о гра фи ју РТС-РТБ, про из ве де но 1999/2006.
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„Не да ни је ни ка да за доц ни ла на про бу, Не да ни је ни ка да до шла са не из вр ше ним за дат ком ко ји 
је тре ба ло да оба ви код ку ће, Не да ни је ни ка да из не ве ри ла парт не ра, она је парт не ру слу жи ла, 
а има ла је ту спо соб ност да на те ра парт не ре да слу же њој. Њу ни је би ло мо гу ће не це ни ти и не 
по што ва ти.“ (Јо ван Ми ли ће вић) 107

„Она је сте би ла на је дан не ве ро ва тан на чин је дин стве на и при јат на и не жна, при ват но и при ја-
тељ и друг и ви ше од то га, али је уме ла да у том, да га услов но на зо ве мо за на том ко ји на рав но 
ни је са мо за нат, уме ла да за ро ни у не ке ду би не за ко је се ме ни бар лич но чи ни, ни је ни она уме ла 
да на ђе од го вор и да их де ши фру је, али се то као не ка за ра за пре но си ло.“ (Дра ган Ни ко лић) 108

„Ми слим да је она би ла са мо се би слич на, зна те као мно ги од ве ли ких глу ма ца, има ла је са мо 
се бе, сво ју лич ност и ја је пам тим та ко и не ве зу је ми се ни за ко га из све та глу ме ко ји знам.“ (Ксе
ни ја Јо ва но вић) 109

„Ја ни сам по сле ње сре ла не ког ко ји има не ку до дир ну тач ку ко ја би ре кла да ли чи или глу ми као 
Не да. Не. Она је има ла је дан свој та ко соп стве ни стил игре ко ји је био то ли ко не по сре дан, то ли ко 
при јем чив да кад си по чео да је гле даш ти ни си мо гао очи да одво јиш од ње.“ (Оли ве ра Мар ко вић) 110

„Ја њу не бих по ре дио ни са ким, ми слим да је она је дин стве на. За ме не је она, она не до ку чи ва 
тај на, а то је ап со лут на глу ми ца.“ (Ра де Мар ко вић) 111

107  Исто.
108  Исто.
109 Исто.
110 Исто.
111  Исто.
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ЕПИ ЛОГ 

Ни сам о глу ми фан та зи ра ла као о не кој ка ри је ри, као о не ком сад успе ху апри о
ри, глу ма ме је при вла чи ла као игра, као мо је не ко пра жње ње. А све по сле што 
се до га ђа ло са мном, и оно што се зо ве успех, од ви ја ло се спон та но, ми мо мо јих 

ин си сти ра ња, та ко да је то за ме не уто ли ко леп ше.112

И да нас, три де сет и пет го ди на од смр ти, за Не ду Спа со је вић као глу ми цу се при ча да је би ла 
аутен тич на тра гет ки ња, не сва ки да шње та лен то ва на, уз бу дљи ва, стра сна, бес крај них из ра-
жај них мо ћи, ве ли ке емо ци о нал но сти, са из ра зи том глу мач ком ин ту и ци јом, сјај ног од но са 

пре ма парт не ри ма, док су је као лич ност кра си ле от ме ност, ди сци пли на, искре ност, не па тво ре на 
људ ска до бро та, не по сред ност, сти дљи вост, скром ност... За све га че тр де сет го ди на жи во та и два-
де сет го ди на умет нич ког ра да, Не да је, за хва љу ју ћи по све ће но сти и мар љи во сти, оства ри ла пре ко 
две сто ти не уло га у по зо ри шту, на те ле ви зи ји, фил му и ра ди ју. 

„При пре ма ју ћи уло ге за по зо ри ште, филм, те ле ви зи ју, не оче ку јем ни ка ква кон крет на при-
зна ња, као што су на гра де. Оно што во лим, че му се на дам и што оче ку јем од мог умет нич ког ра да 
је сте на гра да од пу бли ке за ко ју играм. То је за ме не нај ве ћа афир ма ци ја“113, го во ри ла је. 

Пу бли ка ју је без ре зер вно при хва та ла и во ле ла, али је за не ка оства ре ња до би ла и нај ви ша 
при зна ња струч не јав но сти и у зе мљи и у ино стран ству. Јед но од пр вих при зна ња до де ље но јој је 
на са мом по чет ку ка ри је ре, на Фе сти ва лу ју го сло вен ског фил ма у Пу ли 1966, ка да јој је, по ред ве-
ли ког апла у за пу бли ке, Жи ри до де лио На гра ду за нај бо љу де би тант ску уло гу у филм ском ом ни бу су 
Вре ме љу ба ви Ни ко ле Ра ји ћа, у сто ри ји Пут. Та уло га Јел ке (не спрет не, сне би вљи ве мла де се љан-
ке ко ју пред у зи мљи ви брат во ди на ва шар не би ли јој про на шао му жа, али без мно го успе ха јер 
мла до же ње у крх кој де вој ци не ви де до бру рад ну сна гу, све док се не по ја ви ле пу шка сти Ми ли ја 
са ко јим ће она до жи ве ти уз бу дљи во и нео че ки ва но бу ђе ње љу ба ви и стра сти), до не ла јој је исте 
го ди не и Ди пло му на Филм ским су сре ти ма у Ни шу. 

112 Фе ликс Па шић, Глум ци го во ре 2, Про ме теј / Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад, 2003, стр 250.
113 М. В, На кло ност пу бли ке – нај ве ћа на гра да, „Осло бо ђе ње“, Са ра је во, 1. 3. 1969.
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За Не ду Спа со је вић, 1969. је би ла го ди на ве ли ких успе ха. По чет ком го ди не сти гла је вест из 
Мон те Кар ла да јој је, на IX ме ђу на род ном те ле ви зиј ском фе сти ва лу до де ље на „Злат на ним фа“ за 
нај бо љу те ле ви зиј ску глу ми цу го ди не и то за уло гу Са ми це у ТВ дра ми Го спо дин Фо ка. Осам чла но-
ва жи ри ја од де вет, ме ђу осам де сет ТВ про гра ма у кон ку рен ци ји, опре де ли ло се за Не ду, те се та ко 
на шла у истом ре ду са Ми шел Мор ган, Ше ли Вин терс и дру гим свет ским име ни ма. На пи та ња но ви-
на ра Не да је скром но од го ва ра ла: „при јат но ми је, али ме не уз ди же на ро чи то пред са мом со бом... 
хо ћу да ка жем да у се би не осе ћам не ке из у зет но ва жне про ме не, али не ми слим да је ова на гра да 
слу чај ност. Глу мом се ба вим озбиљ но, и на рав но ја ни кад при том ни сам раз ми шља ла о на гра да ма, 
мо је ам би ци је су да играм. Из на ше сре ди не те шко је по сти ћи јед ну ова кву ин тер на ци о нал ну на-
гра ду – и то је мо жда слу чај ност. А, то што се ба вим глу мом, то ни ка ко ни је слу чај но“114. Пар ме се ци 
ка сни је, на XIV Сте ри ји ном по зор ју у Но вом Са ду при ми ла је чак три на гра де за уло гу Елек тре у Ки-
шо вој Елек три 69: глав ну Сте ри ји ну, за тим На гра ду ли ста „Три би на мла дих“ и На гра ду пу бли ке, то 
јест На род ног отво ре ног уни вер зи те та у Но вом Са ду. Исте го ди не, уло га у фил му До га ђај Ва тро сла ва 
Ми ми це до не ла јој је још јед ну Ди пло му на Филм ским су сре ти ма у Ни шу. На истом фе сти ва лу осва ја 
и Ве ли ку по ве љу за жен ску уло гу у фил му Жеђ, 1971. 

Дру гу Сте ри ји ну на гра ду до би ја 1972. го ди не за уло гу Ол ге у Хри сти ће вој Те ра си: „Сте ри ји на 
на гра да, у овом тре нут ку, за ме не зна чи ви ше од свих до са да шњих при зна ња. Ра ни је на гра де ме 
ни су под сти ца ле на раз ми шља ње већ су ме са мо ра до ва ле. Пред ста вља ле су, у не ку ру ку, мо ја, соп-
стве на, из не на ђе ња. Са да, по сле уло ге у Те ра си Јо ва на Хри сти ћа, ова на гра да за ме не пред ста вља 
оце ну и ре зул тат дво го ди шњег све сног и на пор ног ра да. За ме не, то је на гра да за ис трај ност“115. 
Исте го ди не на Фе сти ва лу ју го сло вен ског фил ма у Пу ли при па ла јој је Сре бр на аре на за уло гу у 
фил му Тра го ви цр не де вој ке Здрав ка Ран ди ћа, ко ја јој до но си и Ве ли ку по ве љу на Филм ским су сре-
ти ма у Ни шу.

Ње на чу де сна, ле па, дир љи ва, ус прав на, тра гич на Ха са на ги ни ца у исто и ме ној дра ми Љу бо-
ми ра Си мо ви ћа, до не ла јој је Го ди шњу на гра ду На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, а сле де ће, 1975, и 
На гра ду „Ве чер њег ли ста“ из За гре ба на XX Сте ри ји ном по зор ју у Но вом Са ду.

 ***

Сва ко ко је по зна вао, слу шао и гле дао Не ду Спа со је вић, не по но вљи ву глу ми цу са тај ном, ко ја 
је не хо тич но и не све сно по ме ра ла осо ви ну пред ста ве кад би се по ја ви ла на сце ни, чи ја је глу ма пре-
ла зи ла је зич ке и све ду ге ба ри је ре, ко ја је обе ле жи ла јед ну епо ху, и сва ко ко ће се и убу ду ће сре сти 
са не ким од ње них ове ко ве че них оства ре ња, увек ће зна ти од го вор на пи та ње за што је во ле ла, за
што па ти ла, за што уоп ште би ла ту... Би ла је ап со лут на глу ми ца!

114 Ано ним, Не ди на „Злат на ним фа“, „Бор ба“, Бе о град, 16. 2. 1969.
115 Благоје Илић, На клацкалици добра и зла, „Радио ревија“, Београд, 19.5.1972. 
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Слободан Цица Перовић и Неда Спасојевић у ТВ драми Господин Фока, 1968. (Програмски архив ТВ Београд)
Златна нимфа, 1969.



48

Стево Жигон и Неда Спасојевић у ТВ драми Бекство, 
1968.  (Програмски архив ТВ Београд)

Дарови моје рођаке Марије, ТВ драма, 1969.  
(из архива породице Минић)

Милојева смрт, ТВ драма, 1973. 
(фотодокументација Борбе)

Маска, ТВ драма, 1978.
(фото: Дејан Митровић)
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Пут (Време љубави), филм, 1966. ( Кад будем мртав и бео, филм, 1967. 
(Архив Југословенске кинотеке)

Има љубави, нема љубави, филм, 1968. 
(Архив Југословенске кинотеке)

Јутро, филм, 1967.
(Архив Југословенске кинотеке)
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Трагови црне девојке, филм, 1972. (Архив Југословенске кинотеке)
Сребрна арена у Пули, 1972; Велика повеља на Филмским сусретима у Нишу, 1972.
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1. Валтер брани Сарајево, 
филм 1972.
(Архив Југословенске кинотеке)

2. Неда Спасојевић и Ацо Јовановски 
у филму Жеђ, 1971.
(Архив Југословенске кинотеке)
Велика повеља за женску улогу 
на Филмским сусретима у Нишу, 1971

3. Страх, филм, 1974.
(Архив Југословенске кинотеке)
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Мирис земље, филм, 1977. 
(Архив Југословенске кинотеке)

Двобој за јужну пругу, филм, 1978.
(из архива породице Минић)

Јована Лукина, филм, 1979. 
(Архив Југословенске кинотеке)

Изгубљени завичај, филм, 1980. 
(Архив Југословенске кинотеке)



53

УЛО ГЕ И НА ГРА ДЕ
НЕ ДЕ СПА СО ЈЕ ВИЋ

Не мам осе ћај да ту има не ких ве ли ких раз ли ка. Из гле да да се ја са свим не све
сно и без ве ћих на по ра при ла го ђа вам као глу ми ца спе ци фич ним зах те ви ма 

сва ког од ових ме ди ју ма. Ва жно је осе ти ти ме ру и би ти исти нит, пун, а ка да је 
та ко ми слим да је са свим без ва жно сти где чо век игра.116

ПОЗОРИШTE:
ЦР НО ГОР СКО НА РОД НО ПО ЗО РИ ШТЕ, Под го ри ца

•	 ДИ ЈА НА – Ма рин Др жић, Дубровачкевраголије; ре ди тељ Вој мил Ра ба дан; пре ми је ра 23. 3. 1961.
•	 АЗРА – Ду шко Рок сан дић, Ехошездесете; ре ди тељ Ни ко ла Ва вић; пре ми је ра 6. 4. 1961.

НА РОД НО ПО ЗО РИ ШТЕ, Зре ња нин
•	 ДЈЕ ВОЈ ЧУ РАК – Бран ко Ћо пић, ВукБубало; ре ди тељ Ми ха и ло Ва си ље вић; пре ми је ра 26. 11. 1961.
•	 РУТ – Фри дрих Волф, ПрофесорМамлок; ре ди тељ Љу би ша Ђо кић; пре ми је ра 9. 1. 1962.
•	 ЛУ ЗИ – Ле он Круч ков ски, Првиданслободе; ре ди тељ Ми лен ко Шу ва ко вић; пре ми је ра 20. 3. 1962.
•	 ДА НИ ЦА – Бра ни слав Ну шић, Ожалошћенапородица; ре ди тељ Ду шко Ро дић; пре ми је ра 10. 5. 

1962.

АТЕ ЉЕ 212, Бе о град
•	 НА КРИ ЛУ – Бра на Црн че вић, Кафаница,судница,лудница; ре ди те љи Љу бо мир Дра шкић, Зо-

ран Рат ко вић; пре ми је ра 16. 11. 1965.
•	 КА САН ДРА – Еури пид / Сар тр, Тројанке; ре ди тељ Ог њен ка Ми ли ће вић; пре ми је ра 14. 5. 1966.
•	 КРА ЉИ ЦА РО ЗА МУН ДА – Ал фред Жа ри, КраљИби; ре ди тељ Љу бо мир Дра шкић се зо на 1966/67. 

(пре ми је ра 27. 4. 1964) 
•	 ЛИ ЛИ – Ро же Ви трак, ВикторилиДецанавласти; ре ди тељ Ми ћа По по вић се зо на 1966/67. 

(пре ми је ра 23. 2. 1965) 
•	 ДЕ ВОЈ КА – Мар га рит Ди ра, Парк(Таусамљенаживотиња); ре ди тељ Дра го слав Ла зић; пре ми-

је ра 17. 4. 1967.
•	 ЈУ ЛИ ЈА – Едвард Ол би, Деликатнаравнотежа; ре ди тељ Ма та Ми ло ше вић; пре ми је ра 27. 1. 1968.
•	 ЕЛЕК ТРА – Да ни ло Киш, Електра69; ре ди тељ Зо ран Рат ко вић; пре ми је ра 12. 11. 1968.

116 Вла да Ур бан, Ва жно је би ти исти нит, „Днев ник“, Но ви Сад, 5. 11. 1967.
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•	 МА ША – Ан тон Па вло вич Че хов, Галеб; ре ди тељ Љу бо мир Дра шкић; пре ми је ра 14. 12. 1968.
•	 МИ ШИ НА ЖЕ НА / СЕ СТРИ ЦА СР БИ ЈА – Бо ра Ћо сић, РадоидеСрбинувојнике; ре ди тељ Љу бо-

мир Дра шкић; пре ми је ра 27. 3. 1969.
•	 ФЛО РЕНС НАЈ ТИН ГЕЈЛ – Едвард Бонд, Рано јутро; ре ди тељ Ар са Јо ва но вић; пре ми је ра 20. 1. 

1970.
•	 ЉУД МИ ЛА – Исак Ба бељ, Марија; ре ди тељ Љу бо мир Дра шкић; пре ми је ра 12. 10. 1976.

ЈУ ГО СЛО ВЕН СКО ДРАМ СКО ПО ЗО РИ ШТЕ, Бе о град
•	 Џон Вај тинг, Демони; ре ди тељ Пре драг Бај че тић; пре ми је ра 12. 3. 1964.
•	 КРА ЉИ ЦА МА РИ ЈА – Ежен Јо не ско, Краљумире; ре ди тељ Ар са Јо ва но вић; пре ми је ра 15. 2. 

1966.
•	 СО ЊА – Фјо дор Ми хај ло вич До сто јев ски, Злочиниказна; ре ди тељ Ми ро слав Бе ло вић; пре ми-

је ра 18. 3. 1971.

НА РОД НО ПО ЗО РИ ШТЕ У БЕ О ГРА ДУ
•	 ОЛ ГА – Јо ван Хри стић, Тераса; ре ди тељ Пре драг Бај че тић; пре ми је ра 26. 12. 1971.
•	 ОЛ ГА СЕР ГЕ ЈЕВ НА ИЉИН СКА – Иван Алек сан дро вич Гон ча ров, Обломов; ре ди тељ Гра ди мир 

Мир ко вић; пре ми је ра 11. 3. 1972.
•	 ТА ША НА – Бо ри сав Стан ко вић, Ташана; ре ди тељ Бо ри слав Гри го ро вић; пре ми је ра 19. 11. 1972.
•	 КАН ДИ ДА – Џорџ Бер нард Шо, Кандида; ре ди тељ Ци са на Му ру сид зе; пре ми је ра 16. 11. 1973.
•	 БО СИЉ КА БЕЗ ДА НО ВИЋ – Жар ко Ко ма нин, Пелиново; ре ди тељ Гра ди мир Мир ко вић; пре ми је-

ра 29. 12. 1973.
•	 ХА СА НА ГИ НИ ЦА – Љу бо мир Си мо вић, Хасанагиница; ре ди тељ Же ли мир Оре шко вић; пре ми је-

ра 19. 5. 1974.
•	 ХИЛ ДА ВАН ГЕЛ – Хен рик Иб зен, ГрадитељСолнес; ре ди тељ Же ли мир Оре шко вић; пре ми је ра 

21. 3. 1975.
•	 АМЕ ЛИ ЈА ЕР ХАРТ – Ар тур Ко пит, Камернамузика; ре ди тељ Оли вер Вик то ро вић; пре ми је ра 24. 

12. 1976.
•	 МА РИ ОН – Ге орг Бих нер, Дантоновасмрт; ре ди тељ Ду шан Јо ва но вић; пре ми је ра 11. 11. 1977.
•	 МЕ ЛИ ТА – Ми ро слав Кр ле жа, Леда; ре ди тељ Пе тар Шар че вић; пре ми је ра 25. 4. 1978.
•	 ОЛ ГА – Ду шан Јо ва но вић, Карамазови; ре ди тељ Ни ко ла Јев тић; кон трол на про ба 9. 3. 1980. 

(пре ми је ра ни кад ни је иза шла)
•	 КА ЈА ЦА КИЋ – Ра до мир Сми ља нић, УбиствоукафаниДарданели; ре ди тељ Гра ди мир Мир ко-

вић; пре ми је ра 15. 2. 1981.

ДУ БРО ВАЧ КЕ ЛЕТ ЊЕ ИГРЕ, Ду бров ник
•	 КРА ЉИ ЦА – Ви ли јам Шек спир, ЖивотисмрткраљаРичардаДругог; ре ди тељ Ми ле Ко рун; 

пре ми је ра 22. 8. 1978.

ТЕ А ТАР У ГО СТИ МА, За греб
•	 ЕМА – Ха ролд Пин тер, Преваре; ре жи ја Ге ор гиј Па ро; пре ми је ра 26. и 27. 10. 1979.

ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈА БЕ О ГРАД117

ТВ дра ме и фил мо ви:

117 Према сачуваним подацима
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•	 МАР ТА – Џон Мор ти мер, Рецидасамлажов; ре жи ја: Сла во љуб Сте фа но вић Ра ва си, 1965.
•	 Мар га рет Ди ра, Сквер; ре жи ја: Дра го слав Ла зић, 1967.
•	 ТЕ РЕ ЗА – Три стан Бер нар, Кафаницанауглу; ре жи ја: Љу бо мир Дра шкић, 1967.
•	 Жан Ануј, Еуридика; ре жи ја: Сла во љуб Сте фа но вић Ра ва си, 1967.
•	 Ми ро слав Ка ра у лац / Џејмс Са ун дерс, Очипунезвезда; ре жи ја: Ма рио Фа не ли, 1967. (ТВ филм)
•	 СЕ РА ФИ МА – Ми ха ил Бул га ков, Бекство; ре жи ја: Здрав ко Шо тра, 1968.
•	 САМИЦА – Ху мо ри стич ки ци клус Гор да на Ми хи ћа, Самци(I): ГосподинФока; ре жи ја: Алек сан дар 

Ђор ђе вић, 1968.
•	 Ми лу тин Уско ко вић, Ми ла Ста но је вић Бај форд, Дошљаци; ре жи ја: Вук Ба бић, 1969.
•	 МИ НИ – Деј вид Х. Ло ренс, Снаха; ре жи ја: Пре драг Бај че тић, 1969.
•	 Ми о драг Ста ни са вље вић, Обичновече; ре жи ја: Алек сан дар Ђор ђе вић, 1969.
•	 Мом чи ло На ста си је вић, Ва са По по вић, Недозвани; ре жи ја: Алек сан дар Ђор ђе вић, 1969.
•	 КА ТЛЕН – Џон М. Синг, Јахачипутмора; ре жи ја: Ог њен ка Ми ли ће вић, 1969.
•	 Ху мо ри стич ки ци клус Гор да на Ми хи ћа, Самци(II): Репоња; ре жи ја: Алек сан дар Ђор ђе вић, 1969.
•	 МА РИ ЈА – Мом чи ло На ста си је вић, ДаровимојерођакеМарије; ре жи ја: Ђор ђе Ка ди је вић, 1969.
•	 Деј вид Х. Ло ренс, УдовиштвогоспођеХолројд; ре жи ја: Пре драг Бај че тић, 1970.
•	 МА РИ НА ОСВАЛД – LeeHarveyOswald; ре жи ја: Ар са Јо ва но вић, 1970.
•	 Хен ри Џејмс, Мајкл Ред грев, Песниковаписма; ре жи ја: Ми ра Тра и ло вић, 1971.
•	 СО ЊА – Ф. М. До сто јев ски, Злочиниказна; ТВ ре жи ја: Са ва Мр мак, 1972. (сни мак по зо ри шне пред-

ста ве ЈДП-а)
•	 Алек сан дар Ву чо, Заслуге; ре жи ја: Алек сан дар Ђор ђе вић, 1972.
•	 Јо ван Хри стић, Саванаролаињеговипријатељи; ре жи ја: Ар са Јо ва но вић, 1972.
•	 Деј вид Х. Ло ренс, Петаквече; ре жи ја: Пре драг Бај че тић, 1972.
•	 МА РИ ЈА – Ал бер Ка ми, Неспоразум; ре жи ја: Ми ра Тра и ло вић, 1972.
•	 Иван Ива њи, СуђењеБертолтуБрехту; ре жи ја: Бо ри слав Гри го ро вић, 1973.
•	 МА РИ ЈА – Ја ра Риб ни кар, Милојевасмрт; ре жи ја: Са ва Мр мак, 1973.
•	 КЕ РИ – Род Стер линг, Реквијемзатешкаша; ре жи ја: Са ва Мр мак, 1974.
•	 Мир ја на Бу љан, Увременураста; ре жи ја: Јо а ким Ма ру шић, 1975. 
•	 ДРА ГИ ЊА – Бра ни слав Ди ми три је вић, Љубичице; ре жи ја: Ми лен ко Ма ри чић, 1975.
•	 ЏЕ НИ – Деј вид Сто ри, Фарма; ре жи ја: Алек сан дар Ман дић, 1975.
•	 МА РИ ЈА – Ни ко ла Ра јић, Убањиједногдана; ре жи ја: Ни ко ла Ра јић, 1976.
•	 ГЕ НЕ РА ЛИ ЦА – Ми лош Цр њан ски, Маска; ре жи ја: Ми ра Тра и ло вић, 1978.
•	 МИ ЛИ ЧИ НА МАЈ КА – Дра га на Кр шен ко вић, Врелекапи; ре жи ја: Ми ли во је Ми шко Ми ло је вић, 1981.
•	 МА РИ ЈА – Ми ла дин Ше вар лић, СмртпуковникаКузмановића; ре жи ја: Ми лен ко Ма ри чић, 1981.

ТВ се ри је:
•	 МИ ЛА – Ва са По по вић: Волитесељуди, ре жи ја: Сла во љуб Сте фа но вић Ра ва си, 1966. (пр ва епи зо да)
•	 ОФЕ ЛИ ЈА- Ви ли јем Шек спир/Пре драг Бај че тић: СедамХамлета, ре жи ја: Пре драг Бај че тић, 1967. 

(пр ва епи зо да)
•	 МАР ГА РЕ ТА – Ми о драг Ста ни са вље вић, Игор Тав чар, Височкахроника; ре жи ја: Ве ра Бе ло гр лић, 

1967. (2 епи зо де)
•	 МА ЦА – Алек сан дар По по вић, Љубав,ахљубав:Материјалнообезбеђењеуправомсмислуте

речи; ре жи ја: Не бој ша Ко ма ди на, 1967.
•	 СЛАВ КА – Алек сан дар По по вић, Љубав,ахљубав:Љубавнијецеосвет; ре жи ја: Не бој ша Ко ма-

ди на, 1967.
•	 Ми лан Бру јић, Љу би во је Ршу мо вић, Хајдедарастемо; ре жи ја: Ср бо љуб Стан ко вић, 1969.
•	 Но ви ца Са вић, Селобезсељака; ре жи ја: Ра до слав Ла зић, 1972.
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•	 МИР НА – Ђор ђе Ле бо вић, ВалтербраниСарајево; ре жи ја: Хај ру дин Кр ва вац, 1974. (4 епи зо де)
•	 ЏЕ МИ ЛА – Дер виш Су шић, Одборници; ре жи ја: Урош Ко ва че вић, 1975. (1 епи зо да)
•	 РУ ЖА СТАР ЧЕ ВИЋ – Бран ко Ћо пић, Ар сен Ди клић, Осмаофанзива; ре жи ја: Со ја Јо ва но вић, 1979. 

(2 епи зо де)
•	 КРИ СТА ЂОР ЂЕ ВИЋ – Вас ко Ива но вић, Живот јединичовјека...; ре жи ја: Бра ни слав Ми ћу но вић 

(до ку мен тар на се ри ја ТВ Ти то град), 1980.

ФИЛМ118

•	 СКО ЈЕВ КА – Ми ћа Ми лић, Жи во јин Па вло вић, Издајник; ре жи ја: Во ји слав Ко кан Ра ко њац, 1964.
•	 ДЕ ВОЈ КА – Са ва По по вић, Рапсодијауцрном; ре жи ја: Са ва По по вић, 1966. (крат ки филм)
•	 СЕ ЉАН ЧИ ЦА ЈЕЛ КА – Љу би ша Ко зо мо ра, Гор дан Ми хић, Пут(Времељубави); ре жи ја: Ни ко ла Ра-

јић, 1966.
•	 ЛИ ЛИ ЦА – Љу би ша Ко зо мо ра, Гор дан Ми хић, Кадбудеммртавибео; ре жи ја: Жи во јин Па вло вић, 

1967.
•	 МАР КЛЕ НА – Пу ри ша Ђор ђе вић,Јутро; ре жи ја: Пу ри ша Ђор ђе вић, 1967.
•	 Ни ко ла Ра јић, Ми ла Сто ја но вић, Имаљубави,немаљубави; ре жи ја: Ни ко ла Ра јић, 1968.
•	 Бра ни мир Шће па но вић, Срамнолето; ре жи ја: Бра ни мир Ба стаћ, 1969.
•	 GA ME KE E PER’S FI FE – Ан тон Че хов / Ва тро слав Ми ми ца, Догађај; ре жи ја: Ва тро слав Ми ми ца, 1969.
•	 КА ТЕ РИ НА – Жив ко Чин го, Жеђ; ре жи ја: Ди ми тре Осман ли, 1971.
•	 НЕ ДА – Слав ко Ја нев ски, Ва тро слав Ми ми ца, Македонскидеопакла; ре жи ја: Ва тро слав Ми ми ца, 

1971.
•	 СЛА ВИ ЦА – Дра го љуб Ив ков, Жи во јин Па вло вић, Траговицрнедевојке; ре жи ја: Здрав ко Ран дић, 1972.
•	 МИР НА – Ђор ђе Ле бо вић, ВалтербраниСарајево; ре жи ја: Хај ру дин Кр ва вац, 1972.
•	 МУ ЛА ТО – Ан дреј Хи енг / Ма тјаж Клоп чич, Страх; ре жи ја: Ма тјаж Клоп чич, 1974.
•	 Влат ко Ги лић, Кичма; ре жи ја: Влат ко Ги лић, 1975.
•	 МАГ ДА – Дра го ван Јо ва но вић, Мирисземље; ре жи ја: Дра го ван Јо ва но вић, 1977.
•	 МО НА ХИ ЊА – Двобојзајужнупругу; ре жи ја: Здрав ко Ве ли ми ро вић, 1978.
•	 Жар ко Јо ва но вић-Ко ма нин, Жив ко Ни ко лић,ЈованаЛукина; ре жи ја: Жив ко Ни ко лић, 1979.
•	 МА ДА – Ан те Ба бај, Сло бо дан Но вак, Изгубљенизавичај; ре жи ја: Ан те Ба бај, 1980.
•	 ЛУ ЂА КИ ЊА – Алек сан дар Пе тро вић, Ва тро слав Ми ми ца, БановићСтрахиња; ре жи ја: Ва тро слав 

Ми ми ца, 1981.

РА ДИО БЕ О ГРАД119

•	 Иси до ра Се ку лић, ГоспаНола; ре жи ја: Ог њен ка Ми ли ће вић, 1964. (Дра ма)�120

•	 Шун та ро Та ни ка ва, Новчићоддесетјена, 1965. (Ра дио-игра)
•	 Ар тур Ада мов, Finitalacomedia; ре жи ја: Бо да Мар ко вић, 1965. (Дра ма)
•	 Да вид Стан ко вић, УлицаДанијелова; ре жи ја: Дар ко Та тић, 1965. (Дра ма)
•	 Вла ди мјеж Одо јев ски, Никовишенећедоћи; ре жи ја: Ол га Бра јо вић, 1966. (Ма ла сце на – Ко ме ди ја)
•	 Вук Ву чо, Дукат, 1966. (Ма ла сце на)
•	 Ле шек Ко ла ков ски, Улазиизлаз, 1966. (Дра ма)
•	 Хен рик Бар ди јев ски, Кавези; ре жи ја: Љу бо мир Дра шкић, 1966. (Дра ма 3)
•	 Ван чо Кља ко вић, 416227; ре жи ја: Ол га Бра јо вић, 1967. (Дра ма)
•	 Во ји слав М. Јо ва но вић, 0; ре жи ја: Ва си ли је По по вић, 1967. (дра ма 3)

118 Према сачуваним подацима
119 Према сачуваним подацима
120 Кла си фи ка ци ја у ар хи ви Ра дио Бе о гра да.
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•	 Ду шан Ни ко ла је вић, Прекомртвих, 1967. (Дра ма 3)
•	 Та де уш Ру же вич, Изашаоизкуће; ре жи ја: Не бој ша Ко ма ди на, 1967. (Дра ма 3)
•	 Де ни Ди дро, Рамоовсиновац; ре жи ја: Љу бо мир Дра шкић, 1967. (Дра ма 3)
•	 На та ли Са рот, Ћутање; ре жи ја: Пре драг Бај че тић, 1967. (Дра ма)
•	  Алек сан дар Обре но вић, Лептир, 1967. (Дра ма)
•	 (не ма по да та ка о ауто ру) Заклињања; ре жи ја: Ра до мир Ша ра но вић, 1967. (Дра ма 3)
•	 Вук Ву чо, Фаустина; ре жи ја: Вук Ву чо, 1967. (Дра ма 3)
•	 Па бло Пи ка со, Жељаухваћеназареп; ре жи ја: Ра до слав Ла зић, 1968. (Дра ма)
•	 Зо ран Ста но је вић, Али,драгаујна; ре жи ја: Дар ко Та тић, 1968. (Дра ма)
•	 Мак сим Гор ки, ВасаЖелезнова, 1968. (Дра ма)
•	 Све то зар Влај ко вић, Међ’јогуртомимеђ’сном, 1968. (Дра ма 3)
•	 Ни но слав Ши ба лић, Срећнинемајуискуства; ре жи ја: Пе тар Те слић, 1968. (Дра ма)
•	 Блез Сан драр, Сарајево, 1968. (Дра ма 3)
•	 Ал перт, Ко ен, Ли ри, ЛСД–Последњаречјељубав, 1968. (Дра ма)
•	 Жак Ешли ман, Канибали, 1968. (Дра ма 3)
•	 Бра ни мир Шће па но вић, Тојебиоправичовек, 1968. (Дра ма)
•	 Ле о нид Зо рин, Варшавскамелодија; ре жи ја: Бо ри слав Гри го ро вић, 1968. (Ра дио-игра)
•	 Ежен Јо не ско, Слика; ре жи ја: Ог њен ка Ми ли ће вић, 1968. (Дра ма)
•	 Иван Ива њи, ГетеињеговаиграсаИфигенијом; ре жи ја: Де јан Ђур ко вић, 1968. (Дра ма 3)
•	 Кон стан тин Ил де фонс Гал чин ски, Зевсоваидеја, 1968. (Дра ма 3)
•	 Ду шан Ан ђел ко вић, Великииграч, 1968. (Ра дио-игра)
•	 Алек сан дар Обре но вић, Девојканакрову; ре жи ја Алек сан дар Обре но вић, 1969. (Дра ма)
•	 Ен Џе ли ко, Спортмојелудемајке, 1969. (Дра ма 3)
•	 Алек сан дар Обре но вић, Лазар, 1969. (Ма ла сце на – Ко ме ди ја)
•	 Све ти слав Ру шкић, Вратана78обртаја; ре жи ја: Љу бо мир Дра шкић, 1969. (Ма ла сце на – Ко ме-

ди ја)
•	 Ко си јер Бе ри слав, Табулатрајана; ре жи ја: Ар са Јо ва но вић, 1970. (Дра ма 3)
•	 Све то зар Влај ко вић, ЈеднадодвеЕлвире, 1970. (Дра ма)
•	 Алек сан дар Обре но вић, Сансара, 1970. (Дра ма)
•	 Сем Ше пард, Првапомоћ, 1970. (Дра ма)
•	 Ан дри ес По пе, Каовеликамртвариба; 1970. (Ма ла сце на – Ко ме ди ја)
•	 Фран со аз Ко лен, Мајсторипливачи, 1970. (Дра ма)
•	 Вељ ко Алек сић, Etmorsultranonerit; ре жи ја: Ар са Јо ва но вић, 1970. (Дра ма)
•	 Му за Па вло ва, Крила, 1970. (Дра ма)
•	 Ларс Бјерк ман, Веселипотрошач, 1971. (Дра ма)
•	 Гу нар Бул Гун дер сен, Ходници; ре жи ја: Зо ра Бок шан, 1971. (Дра ма 3)
•	 Пол Еј блмен, Тестови, 1971. (Дра ма)
•	 Хо рас Мак Кој, Коњатребаубитикадсломиногу, 1971. (Дра ма 3)
•	 Ра де Вој во дић, Бакуњинскаболест, 1971. (Ра ди о те ка – По ли тич ко по зо ри ште)
•	 Ар тур Рем бо, Јасамубекству, 1971. (Дра ма 3)
•	 Ми хал То нец ки, ПовратакизАмстердама; ре жи ја: Ми ра Тра и ло вић, 1971. (Екс пе ри мен ти)
•	 Пе дро Кал де рон де ла Бар ка, Чудесничаробњак, 1971. (Не из во ђе на де ла)
•	 Фер нан до Пе соа, Морнар, 1971. (Дра ма)
•	 Клод Кам пањ, Збогоммојихпетнаестгодина; ре жи ја: Ол га Бра јо вић, 1971. (Ра дио-дра ма за де цу)
•	 Све то зар Влај ко вић, Анђела и лептири из Ротебушерскешуме; ре жи ја: Пе тар Те слић, 1972. 

(Дра ма)



58

•	 Жан Кок то, Антигона; ре жи ја: Ва си ли је По по вић, 1972. (Дра ма 3)
•	 Ог њен ка Ми ли ће вић, ПозоришнасезонауЛондону, 1972. (Ра ди о те ка – Са по зо ри шне сце не)
•	 Јо ван Хри стић, Тераса; ре жи ја: Пре драг Бај че тић, 1972. (Дра ма)
•	 Бо рис Ви ан, Мрцварењезасве, 1972. (Дра ма)
•	 Шу га Сен су ке, ГапоињеговакћиЦуџи, 1973. (Ма ла сце на – Ко ме ди ја)
•	 Еури пид: Хиполит, 1973. (Дра ма)
•	 Ју кио Ми ши ма, Ханџо–Измењенелепезе; ре жи ја: Дар ко Та тић, 1973. (Дра ма)
•	 Лу си Бејт, СилниСвилорунисаСулСкерија, 1973. (Дра ма)
•	 Но ви ца Са вић, Домупланини; ре жи ја: Ра до слав Зла тан До рић, 1973. (Дра ма)
•	 Ден Тре стон, Звукјебезтишине, 1974. (Дра ма)
•	 Сло бо дан Пет ко вић, Диоклецијан, 1974. (Ма ла сце на – Ко ме ди ја)
•	 Н. Ба ле сте ри, М. ди Ро бер то, Ша мо рел..., Италијанскеминијатуре, 1974. (Дра ма)
•	 Ви да Ог ње но вић, Театардневника, 1974. (Дра ма)
•	 Јо ван Шу ји ца, Малатерца; ре жи ја: Алек сан дар Пан те лић, 1974. (Ма ла сце на – Ко ме ди ја)
•	 Све то зар Влај ко вић, Недељнеципелесазвонима; ре жи ја: Пе тар Те слић, 1975. (Дра ма)
•	 Бе ри слав Ко си јер, Девицафранцуска(ЈованкаОрлеанка); ре жи ја: На да Бје ло гр лић, 1975. (Зве-

зда ни ча со ви)
•	 Да ни ло Ни ко лић, ОдбранапоезијеПерсиБишШели; ре жи ја: Бо да Мар ко вић, 1975. (Зве зда ни ча со ви)
•	 Дра го слав Ан дрић, Ар се ни је Јо ва но вић, Љубав,хм,љубавсвеокреће; ре жи ја: Ар се ни је Јо ва но-

вић, 1975. (Дра ма)
•	 Ес хил, Агамемнон(„Орестија“); ре жи ја: Бо да Мар ко вић, 1975. (Ра ди о те ка – Са по зо ри шне сце не)
•	 Ми ле на Ни ко лић, КазивањаопозориштунаБањици; ре жи ја: Алек сан дар Обре но вић, 1975. (Дра ма)
•	 Во ји слав До нић, Какосветорећи; ре жи ја: Бо да Мар ко вић, 1975. (Дра ма)
•	 Са то ши Аки ха ма, Немареквијемазадеветнаестогодишњаке; ре жи ја: Дар ко Та тић, 1975. (Дра ма)
•	 Анд жеј Ци пул ски, Затвориочиибројдодесет; ре жи ја: Ол га Бра јо вић, 1975. (Ма ла сце на – Ко ме ди ја)
•	 Фри дрих Ен гелс, КоладиРијенци; ре жи ја: Ви да Ог ње но вић, 1975. (Дра ма 3)
•	 Во ји слав До нић, Какосветорећи; ре жи ја: Бо да Мар ко вић, 1975. (Ра дио-дра ма за де цу)
•	 Ха ри Мар тин сон, ПутуКлокрике; ре жи ја: Ар са Јо ва но вић, 1975. (Дра ма)
•	 Љу бо мир Си мо вић, Хасанагиница; ре жи ја: Жељ ко Оре шко вић, 1975. (Ра ди о те ка – Са по зо ри шне сце не)
•	 Ире не уш Ире дин ски, Марија; ре жи ја: Ол га Бра јо вић, 1976. (Ма ла сце на)
•	 Вељ ко Ра до вић, Живежељезатуђину; ре жи ја: Ол га Бра јо вић, 1976. (Ма ла сце на – Ко ме ди ја)
•	 Ду шан Ма тић, Ритуалзапросторивреме, 1976. (Дра ма)
•	 Ар се ни је Јо ва но вић, Понорневоде; ре жи ја: Ар се ни је Јо ва но вић, 1976. (Ми ни ја ту ре)
•	 Ар се ни је Јо ва но вић, Понорневоде; ре жи ја: Ар се ни је Јо ва но вић, 1976. (Дра ма)
•	 Ми ља на Ла ке тић, Маратон; ре жи ја: Ол га Бра јо вић, 1976. (Дра ма 3)
•	 Бор ка Жи вић, Маминаоставка; ре жи ја: На да Бје ло гр лић, 1976. (Ра дио-дра ма за де цу)
•	 Асја Ђе бар, Ва лид Карн, Црвенилозоре; ре жи ја: Ни ко ла Јев тић, 1976. (Ра ди о те ка – Са по зо ри шне сце не)
•	 Бор ка Жи вић, Маминаоставка; ре жи ја: На да Бје ло гр лић, 1976. (Ра дио-дра ма за де цу)
•	 Вла ди мир Ста мен ко вић, МисијаЏорџаБернардаШоа; ре жи ја: Ол га Бра јо вић, 1976. (Зве зда ни ча со ви)
•	 Гре гор Стр ни ша, Дриада; ре жи ја: Ро сан да Сај ко, 1976. (Дра ма)
•	 Сло бо дан Ха бић, ДокторВојиславВучковић; ре жи ја: Ол га Бра јо вић, 1976. (Зве зда ни ча со ви)
•	 Ар се ни је Јо ва но вић, Ресавскапећина; ре жи ја: Ар се ни је Јо ва но вић, 1977. (Ра ди о ни ца зву ка)
•	 Ар се ни је Јо ва но вић, Ресавскапећина; ре жи ја: Ар се ни је Јо ва но вић, 1977. (Дра ма)
•	 Ра до слав Бра тић, АлексаШантић, 1977. (Зве зда ни ча со ви)
•	 Ми лан Оклоп џић, Кристинаплавихснова, 1977. (Дра ма)
•	 Рад ми ло Пе јић, Тица, 1977. (Дра ма)
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•	 Гин тер Ку нерт, ЗагонетниКлајст, 1977. (Дра ма)
•	 Да ни ло Ни ко лић, Мирнојутро, 1977. (Дра ма)
•	 Сол Бе лоу, Ја ра Риб ни кар, ПричаоТомиВилхелму,обичномАмериканцу, 1977. (Ма ла сце на)
•	 Све то зар Влај ко вић, Девојкоизгрма,утебилежизец, 1977. (Дра ма)
•	 Ми лан Кун де ра, Парушијуидвесвадбе, 1977. (Дра ма)
•	 Фран ко Ру фи ни, Малеспособности, 1977. (Дра ма)
•	 Ален Три та, Причаојајету, 1977. (Ми ни ја ту ре)
•	 Па бло Не ру да, Лучаназемљи; ре жи ја: Пе тар Те слић, 1977. (Вр то ви по е зи је)
•	 Цр нач ка по е зи ја, Некасејавивеликибубањ, 1978. (Вр то ви по е зи је)
•	 Ес хил, Прибеглице; ре жи ја: Пе тар Те слић, 1978. (Ра ди о те ка – Драм ска кла си ка)
•	 Па бло Не ру да, Изданопоприште(Великиспер– дру ги део); 1978. (Вр то ви по е зи је)
•	 Ми ро слав Кр ле жа, Леда; ре жи ја: Пе тар Шар че вић, 1978. (По зо ри шта Ср би је)
•	 Кла у ди ја Шре дер, Мојахудасрећа; ре жи ја: Ол га Бра је вић, 1979. (До ку мен тар на – Све до чан ства)
•	 Бе ри слав Ко си јер, ПетпризораизживотаВладимираИличаЛењина; 1979. (Зве зда ни ча со ви)
•	 Ку ан Хан Чинг, СнегуЛето, 1979. (Дра ма)
•	 Ви ли јам Шек спир, ДвавитезаизВероне; ре жи ја: Бо да Мар ко вић, 1979. (Ра ди о те ка – Драм ска кла си ка)
•	 Ми лош Цр њан ски, Причеомушком, 1979. (Ма ла сце на – Ко ме ди ја)
•	 Ми ли ца Нов ко вић, Вирикото,вирикото..., 1979. (Вр то ви по е зи је)
•	 Ра ди во је Кон стан ти но вић, Суђењецвећузла; ре жи ја: На да Бје ло гр лић, 1979. (До ку мен тар на – Све до чан-

ства)
•	 Мла ден Јо ва но вић, Белутак; ре жи ја: На да Бје ло гр лић, 1980. (Вр то ви по е зи је)
•	 Рад ми ла Шу ља гић, Послетебе, 1980. (Вр то ви по е зи је)
•	 Да ни ца Ср бић, МилутинМиланковић, 1980. (Зве зда ни ча со ви)
•	 Пе тар Же бе љан, Панонскасазвучја, 1980. (Вр то ви по е зи је)
•	 Бор ка Жи вић, Вртјесенскогцвећа; ре жи ја: Ол га Бра јо вић, 1981. (Ра дио-дра ма за де цу)
•	 Све то зар Влај ко вић, Добарпровод, 1980. (Ма ла сце на)
•	 Во ји слав До нић, Постељаодснега; ре жи ја: Зо ран По по вић, 1981. (Ра дио-дра ма за де цу)
•	 Сло бо дан Ста ни шић, Летачииплавосече; ре жи ја: Ни ко ла Јев тић, 1981. (Ра дио-дра ма за де цу)
•	 Мир ја на Ој да нић, Свакоједарованлепотом, 1981. (Вр то ви по е зи је)
•	 Ду ња Гр бић, Битичовек; ре жи ја: Ол га Бра јо вић, 1981. (Ра дио-игра)
•	 Рад ми ло Пе јић, Мајкасинауружиродила, 1981. (Вр то ви по е зи је)
•	 Бе ри слав Ко си јер, ОноредеБалзак; ре жи ја: На да Бје ло гр лић, 1981. (Зве зда ни ча со ви)
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НА ГРА ДЕ

•	 На гра да Ака де ми је за по зо ри ште, филм, те ле ви зи ју и ра дио, 1966.
•	 На гра да за нај бо љу де би тант ску уло гу у сто ри ји Пут фил ма Вре ме љу ба ви, Фе сти вал ју го-

сло вен ског фил ма у Пу ли, 1966.
•	 Ди пло ма за уло гу у сто ри ји Пут фил ма Вре ме љу ба ви, Филм ски су сре ти у Ни шу, 1966.
•	 „Злат на ним фа“ на Ме ђу на род ном те ле ви зиј ском фе сти ва лу у Мон те Кар лу за уло гу Са-

ми це у ТВ дра ми Го спо дин Фо ка, 1969.
•	 Сте ри ји на на гра да за уло гу Елек тре у пред ста ви Елек тра 69 (Ате ље 212), Сте ри ји но по зор-

је у Но вом Са ду, 1969. 
•	 На гра да ли ста „Три би на мла дих“ за уло гу Елек тра у пред ста ви Елек тра 69, Сте ри ји но по-

зор је у Но вом Са ду, 1969.
•	 На гра да пу бли ке, тј. На род ног отво ре ног уни вер зи те та у Но вом Са ду за уло гу Елек тре у 

пред ста ви Елек тра 69, Сте ри ји но по зор је у Но вом Са ду, 1969.
•	 Ди пло ма за уло гу у фил му До га ђај, Филм ски су сре ти у Ни шу, 1969. 
•	 Ве ли ка по ве ља за жен ску уло гу у фил му Жеђ, Филм ски су сре ти у Ни шу, 1971.
•	 Сте ри ји на на гра да за уло гу Ол ге у пред ста ви Те ра са (На род но по зо ри ште у Бе о гра ду), 

Сте ри ји но позорјe у Но вом Са ду, 1972.
•	 Сре бр на аре на за уло гу у фил му Тра го ви цр не де вој ке, Фе сти вал ју го сло вен ског фил ма у 

Пу ли, 1972.
•	 Ве ли ка по ве ља за жен ску уло гу у фил му Тра го ви цр не де вој ке, Филм ски су сре ти у Ни шу, 

1972.
•	 Го ди шња на гра да На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду за уло гу Ха са на ги ни це у исто и ме ној 

пред ста ви, 1974.
•	 На гра да „Ве чер њег ли ста“, За греб за уло гу Ха са на ги ни це у исто и ме ној пред ста ви (На-

род но по зо ри ште у Бе о гра ду), Сте ри ји но по зор је у Но вом Са ду, 1975.
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