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ЈЕДАН ВЕК ОПЕРЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
У БЕОГРАДУ

Оснивањем Народног позоришта у Бео-
граду 1868. и његовим усељењем годину дана 
касније у тек саграђену позоришну зграду, коју 
је кнез Михаило Обреновић подигао својим 
новцем и поклонио српском народу, Београд и 
његових ондашњих 25.000 становника добили 
су велики и модеран театар, у коме су до 21. ап-
рила 1882. године, када је на његовој сцени одр-
жана премијера прве српске оперете Врачара 
Даворина Јенка, могли да гледају само драмске 
представе и комаде са певањем. (...)

Ови комади идиличног садржаја и са на-
ивним заплетом, највише су играни у Србији 
и Војводини, били су и за глумце и за публику 
„драгоцена припрема и увод у музички театар и 
сложенији музичко-сценски репертоар“.

Владимир Јовановић

ОСНИВАЊЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Од самог почетка XIX века, широм  европског 
континента, све чешће су могли да се чују 
захтеви за оснивање и подизање националних 
позоришта, а ти су се захтеви пре свега 
односили на јужнословенске народе. Овакви 
захтеви произилазили су из општеприхваћеног 
схватања о позоришту као о храму народне 
педагогије, која је била незаобилазна у 
конституисању идентитета једне нације. (...)

Иницијативу за оснивање позоришних ин-
ституција покретали су национално освешћени 
појединци и удружења, градске општине и бога-
ти предузетници. У оним срединама у којима је 
национално тело имало државотворну форму, 
бригу око подизања престоничких позоришта 
углавном је преузимала држава.

Јелена Перић

НОВИ ДРАМСКИ ТЕКСТ
Ɇɢɨɞɪɚɝ�ɂɥɢʄ
ɉɨɫɥɟɞʃɚ�Ⱥɪɥɟɤɢɧɨɜɚ�ɚɜɚɧɬɭɪɚ

����ɝɨɞɢɧɚ
ЈУБИЛЕЈ

ɇɚɪɨɞɧɨɝ�ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ
ɭ�Ȼɟɨɝɪɚɞɭ
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УВОДНИК

Двоброј Театрона који је пред вама, поштовани читаоци, највећим делом 
посвећен је обележавању изузетног јубилеја – 150-годишњици Народ-
ног позоришта.

Овај велики празник српске културе и духовности подстакао је редакцију Те-
атрона да се објављеним театролошким прилозима придружи прослави Народ-
ног позоришта. Дуга и догађајима богата историја националног театра пружила је 
широко поље за истраживања у области историје и теорије позоришта у сва три 
уметничка сектора – Драми, Опери и Балету. Отуда се јавља и разноврсност напи-
са, есеја и огледа, којима се истовремено откривају неке нове чињенице и подаци 
о репертоару и уметничким дометима Народног позоришта, али и пружају син-
тетичке оцене о појединим периодима рада овога театра, као и историографско 
сагледавање места и значаја Народног позоришта у културном и уметничком жи-
воту у Србији.

Средишње место у овом двоброју Театрона, због тога имају прилози театро-
лога Јелене Перић, Марије Петричевић, Зорана Т. Јовановића, Весне Крчмар, Ми-
лована Здравковића, Иване Игњатов Поповић, Владимира Јовановића, Милорада 
Стокина, Милене Јауковић и Бранкице Кнежевић којима се, методолошки кон-
зистентно, аргументовано и систематично анализира и прегледно приказује низ 
значајних догађаја, уметничких домета као и доприноса истакнутих позоришних 
стваралаца подизању угледа и одржавању високог уметничког реномеа Народ-
ног позоришта које је, то треба посебно истаћи, са великим успехом репрезенто-
вало нашу земљу на бројним гостовањима и фестивалима у свету.

У контекст обележавања јубилеја Народног позоришта ваљано се уклапа и 
нова драма Миодрага Илића која говори о Браниславу Нушићу, најзначајнијем 
српском драмском писцу коме и Народно позориште и српски театарски живот 
дугују неизмерну захвалност.
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Најзад, и изложба о глумачкој династији Поповић, 
као и прикладна беседа театролога Мирослава Ра-
доњића о хистрионима из ове породице, заокружују 
темат посвећен јубилеју Народног позоришта.

Рецензијама Рашка В. Јовановића о оперској пре-
мијери и Ане Тасић о Битефу, Театрон прати и критич-
ки просуђује текући позоришни живот.

Опраштајући се од глумачких величина, Милене 
Дравић, Радмиле Андрић и Предрага Ејдуса, Театрон, 
са дубоким поштовањем, доноси написе о њиховим 
уметничким и људским врлинама и дометима.

УВОДНИК
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АРЛЕКИНОВА 
ПОСЛЕДЊА АВАНТУРА
Комична парабола

Миодраг Илић

НОВИ ДРАМСКИ ТЕКСТ
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НОВИ ДРАМСКИ ТЕКСТ

За Нушића који је покушао да нас дефинитивно напусти пре 80 година и коме то никада неће успети

ЛИЦА:
Бранислав Нушић
Свети Петар
Министар (+ Луцифер, + Генерал)
Агатон (+ Краљ Милан Обреновић, + Агатон)
Јеротије (+ Мутасериф, + Агент) 
Живота (+ Српски академик, + Џон Дилингер)
Јеврем (+ Јован Скерлић, + Праведник) 
Јулишка (+ Јелена Барјактаревић, + Курва)
Живка (+ Нушићева ташта, + Кип слободе)
Тенисер (+ Млади новинар, + Грешник)
Четири ђавола (односно анђела)
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МИОДРАГ ИЛИЋ: АРЛЕКИНОВА ПОСЛЕДЊА АВАНТУРА

ПРВИ ЧИН
КОД СВЕТОГ ПЕТРА

Канцеларија Светог Петра негде високо, на непозна-
том месту. Сасвим скромна просторија, сива, гото-
во празна, до које допире штура светлост: изанђали 
писаћи сто стар богтепита колико векова, а уз сто 
одговарајућа столица на којој седи СВЕТИ ПЕТАР. Он је 
старији човек кратке седе браде, у униформи неке по-
лиције. На уморном лицу видљиви су знаци мрзовоље. 
Поприлично је расејан. Иза Светог Петра је сталажа 
са досијеима смртника, поређаним у картонским ку-
тијама по азбучном реду, а наспрам њега излизана 
дрвена клупа налик на оне намењене ухапшенима у 
овоземаљским иследничким канцеларијама. Сасвим 
напред, десно, је велики старински дрвени ковчег.
СВЕТИ ПЕТАР мрмља нешто расејано, разговара сам 
са собом, гестикулира рукама. Потпуно обузет 
својим мислима не примећује да споља бојажљиво 
провири, па снебивајући се уђе БРАНИСЛАВ НУШИЋ, у 
свом героку, с полуцилиндром у рукама. НУШИЋ се на-
кашље. СВЕТИ ПЕТАР се тргне.

НУШИЋ
Bon jour… Comment allez vous?

СВ. ПЕТАР
(Окрене се, одмерава га од главе до пете) Који си сад 
па ти?

НУШИЋ
Мислим да сам већ најављен… одоздо. А ви сте, како 
ми се чини, тај чувени… господин Петар?

СВ. ПЕТАР
(Строго) Нисам ја никакав господин! Имам ја титулу 
која је изнад сваког господина!

НУШИЋ
Да, знам, али… Уз велико извињење нисам вас осло-
вио с оним „свети“, јер… јер је много вицева у којима 
се тако помињете, па… 

СВ. ПЕТАР
А те вицеве си баш ти протурао! Одавно те ја чекам. 
Бранислав Нушић, је ли?

НУШИЋ
Покојни… од оца такође покојног Ђорђа… 

СВ. ПЕТАР
Касниш! Требало је да будеш овде лане кад си оно 
био оперисан. 

НУШИЋ
Молим за извињење. То ми је мана, увек касним. Тако 
сам, ево, и умро са закашњењем. Надам се да вам ни-
сам много недостајао?

СВ. ПЕТАР
Имамо дебео рачун, ти и ја. Занимање?

НУШИЋ
Како да вам кажем, све и свашта. Мање-више књи-
жевник. 

СВ. ПЕТАР
То знам, пискарао си лакрдије. Хоћу право занимање. 
Од чега си живео?

НУШИЋ
Писао сам за позориште, комедиограф.

СВ. ПЕТАР
Добро. Записаћемо: књижевник без занимања. Да ви-
димо шта имамо о теби у архиви!

СВЕТИ ПЕТАР устане и мрмљајући слово „н“ пронађе 
на сталажи регистар означен крупним „Н“. Врати се 
до стола. Седне. Извади из регистра подебљи досије. 
Листа га.

НУШИЋ
Хм! Господин комедијант! Бургијаш и врдалама. Пот-
рошио живот на лудирање. Шта је, што ме тако гле-
даш? 
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НОВИ ДРАМСКИ ТЕКСТ

НУШИЋ
Без увреде, нисам вас тако замишљао. 

СВ. ПЕТАР
А како си ме замишљао?

НУШИЋ
Као неку врсту библијског анђела. 

СВ. ПЕТАР
Види, молим те! Шта си очекивао? Војну музику? 
Пољубац?! Ја вековима саслушавам свакојаке злот-
воре, антихристе, заврбоване плаћенике, издајнике, 
хуље и тек понеко кротко створење, ту и тамо! Попе-
ли сте ми се на перчин ви што немате другог посла, 
него умирете и гинете сваки час! Ја сам чиновник 
царства небеског. Свачији живот морам да претре-
сем, да те пошаљем – буквално – дођавола, или да те 
сместим у вечну милину и ладовину.... Дакле, име и 
презиме, занимање? 

НУШИЋ
Малочас смо то рашчистили..

СВ. ПЕТАР
Ко? Ти и ја?... Не бих рекао.

НУШИЋ
Имате у рукама мој досије.

СВ. ПЕТАР
А, јест, тако је… Шта сам оно хтео да те питам…?

НУШИЋ
Појма немам. И ја сам био у таквом белају кад су ме 
као новинара послали да интервјуишем министра. 
Гледа он у мене, гледам ја у њега. „Шта вам ради свас-
тика увече – промуцам . Који број крагне носите, хоће 
ли ваша ташта у бању, волите ли земунски сир?“ На-
равно, избацио ме главачке из кабинета.

СВ. ПЕТАР
Шта то трабуњаш? Какав министар, каква свастика! 

Знаш ли где си и пред ким си?

НУШИЋ
Знам. Бувара је бувара. Све ми ово личи на Пожаре-
вац.

СВ. ПЕТАР
А на шта треба да личи? На кафе-шантан на Шанзели-
зеу? Личи на Пожаревац, него шта!

НУШИЋ
И ви одавде, из овог пајзла, шаљете у рај или пакао?

СВ. ПЕТАР
Види, молим те! Не свиђа ти се моја канцеларија? Сви 
мисле да се свети Петар распилавио у перинама, да 
око њега свирају позлаћене мандолине и да има неки 
чаробни кантар грехова. Па узме твоју душу, баци је 
на кантар, а кантар да пукне од тежине неваљалства! 
Овде се истерује истина опробаним истражним ме-
тодима. Стрпљиво, упорно и без милости. Хајде вади 
све што имаш у џеповима!

НУШИЋ, збуњен, вади из џепова новчаник, марамицу, 
табакеру, упаљач, једно парче хартије пресавијено 
на четвртину и – пљоску ракије.
ПЕТАР прво завири у новчаник.

НУШИЋ
Ако тражите перорез и мислите да ћу да пресечем 
вене….

СВ. ПЕТАР
Прибери се. Ти си већ заковрнуо, какве вене! Извади 
каиш из панталона и пертле из ципела.

НУШИЋ
… или да ћу мртав да се обесим?

СВ. ПЕТАР
Правила су правила.
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НУШИЋ
(Вади каиш, скида пертле) Али, то је сумануто, бе-
смислено…

СВ. ПЕТАР
Није на теби да процењујеш наше принципе!

НУШИЋУ спадају панталоне, он их једва придржава.

НУШИЋ
Каква то нова истина може да исплива кад је о људ-
ском животу све уредно заведено у тим регистрима?

СВ. ПЕТАР
Нема савршеног система. Овде су записане чињени-
це. Али, оно што чучи иза чињеница, бато, то морамо 
да истерамо на чистац. Намере! Идеје! (Преврће Ну-
шићев новчаник). Па, ти си шворц! 

НУШИЋ
Јесте. Да ме треснете о земљу испало би ми око, ал` 
динар јок. Оставио сам и последњу пару жени да пла-
ти моју сахрану.

СВ. ПЕТАР
Оно мрцварење у Србији с ковчегом који тегле две 
раге зовеш сахраном!

НУШИЋ
И за то сам одвајао од уста. 

СВ. ПЕТАР
Зато што си одвајао стигао си овде. (Узме пљоску с ра-
кијом) Шта је ово?

НУШИЋ
Цујка. Тромученица. Лек за ране, споља и унутра.

СВ. ПЕТАР
Мито, је ли? Мислиш да сам поткупљив?

НУШИЋ
Ма, не! Мали знак пажње. Ми, Срби, не полазимо на 
пут без ракије. Нити улазимо у туђу кућу…

СВ. ПЕТАР
Море, знам ја ону вашу причу о парама и бургији! 
(Вајкајући се) Не зна се ко је међу вама лепљивији на 
паре!... Срби! Срби..! Они што убијају надвојводе?

НУШИЋ
Мењало се време тог дана у Сарајеву, притисла му-
чаљивост пред олују. Надвојвода је имао лош дан.

СВ. ПЕТАР
А ви после погибију? 

НУШИЋ
Што је било – било је. 

СВ. ПЕТАР
Хајде, свуци се, до голе коже!

НУШИЋ
Молим?.. А зашто?

СВ. ПЕТАР
Уобичајен поступак. Пре саслушања.

НУШИЋ
Нећу!

СВ. ПЕТАР
Шта си рекао?

НУШИЋ
Рекао сам: нећу, бре!

СВ. ПЕТАР
Хоћу те голог голцатог сместа!

НУШИЋ
Мене? Хоћете мене?

СВ. ПЕТАР
Тебе, јакако!

НУШИЋ
И шта ћете са мном кад се свучем?.. Е, свашта сам мо-
гао да очекујем на оном, то јест овом свету, али овако 



ТЕАТРОН 184/185 ЈЕСЕН/ЗИМА 201812

НОВИ ДРАМСКИ ТЕКСТ

нешто нисам..! Хајде да ме то снашло тамо, у паклу, где 
натичу људе… мислим на ражањ. Али, овде, сада, с 
вашом титулом!

СВ. ПЕТАР
Чекај! Ти си погрешно разумео… Правило налаже да 
саслушаник буде сведен на нулу, на своје елементар-
но биће.

НУШИЋ
Моје елементарно биће остаје у гаћама. За сваки слу-
чај.

СВ. ПЕТАР
Добро. Нећу да применим силу, за сада. Не треба ми 
скандал пред међународном јавношћу. Под условом 
да сарађујеш у истрази и да не лажеш.

НУШИЋ
Договорено.

СВ. ПЕТАР узима пресавијено парче хартије које је Ну-
шић спустио на сто. Згрози се, нагло устане.

СВ. ПЕТАР
(Чита) „Драги господе боже…!“ Коме ти ово пишеш?

НУШИЋ
Њему… Ја сам то онако…

СВ. ПЕТАР
(Наставља да чита) „Драги господе боже, предла-
жем да нас двојица склопимо погодбу… (Накашље 
се, брише чело Нушићевом марамицом). …Ти да по-
штујеш оне твоје заповести, а ми да се променимо. 
Да оно `Не укради` важи не само за сиротињу, већ и 
за велике лопурде; да оно `Не убиј` важи за оне што 
тамане народе, јер су осиони и што и те како `чине 
прељубу` и `желе све што је туђе`. И није то све. Ну-
дим ти прилику да пред ову зиму зауставиш газде 
намерне да избаце јаднике из оних уџерица на Кара-
бурми који нису кадри платити кирију. Да моме куму 
Миладину даш повишицу да може да израни петоро 
деце. Да просјаке пред Саборном црквом и нарочито 

ратне инвалиде окућиш и даш им кору хлеба. Да…“ 
Јеси ли ти полудео?

НУШИЋ
Кад већ читате туђа писма, онда читајте до краја.

СВ. ПЕТАР
(Чита) „А ми, рабови твоји, почећемо заузврат да по-
штујемо оца и матер своју, да не сведочимо лажно, да 
не чинимо прељубе, да не поткрадамо један другог, 
да седмог дана у недељи будемо с тобом у молитви… 
Тако ћемо да поравнамо рачуне и да ускладимо твоје 
заповести и наш овоземаљски јавашлук..“ (Дрекне) 
Шта је, бре, ово!?

НУШИЋ
Моја хумореска… шала… за новине… Бен Акиба. 
Остао ми рукопис у џепу, нисам стигао да га дотурим 
редакцији…

СВ. ПЕТАР
Ово је доказ да си у дослуху с атеистичким анархис-
тима! С подривачима система! Дакле, завера! Је ли, 
тицо очерупана?... Име и презиме?

НУШИЋ
(Уздахне) Бранислав Нушић од оца Ђорђа. Познат још 
као Ага и Бен Акиба. 

СВ. ПЕТАР
Занимање?

НУШИЋ
То смо рашчистили. Уклети хумориста. (Иронично) За-
вереничка замлата! 

СВ. ПЕТАР
Признајеш, значи? (Сенилно, ушепртљан) Шта сам 
још хтео да те питам…? Где су ми наочари?

НУШИЋ
Ако смем да приметим, на вашем носу.
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СВ. ПЕТАР
Смеш, сто му громова, знам да су ми на носу! (Пре-
листава досије) Ха! Тако значи! Променио си име у 
осамнаестој години?

НУШИЋ
Јесте. Звао сам се Алкибијад, презиме Нуша.

СВ. ПЕТАР
А зашто си то учинио?

НУШИЋ
Па, видите, то цинцарско име удаљавало ме је од 
мојих другова, од комшија… Срба… с којима сам 
у свему био једнак… Нисам хтео да будем пиргава 
овца.

СВ. ПЕТАР
Међу Србима? Е, ти твоји Срби су ми дозлогрдили! 
Бунџије, кавгаџије, само изазивају секирације. А што 
шљемају! Што псују и матер и оца и и сестру и дете и 
сунце калаисано и бога! И ти пао тако ниско – умешао 
се међу њих!?

НУШИЋ
Нисам се ја умешао, умешали се они у моју душу.

СВ. ПЕТАР
Твојом проблематичном душом посебно ћемо се по-
забавити. Него, реци ти мени шта си добро нашао у 
Србима кад си се слизао с њима?

НУШИЋ
Срби су… тако луд народ, да их морате волети. Зами-
слите само шта они певају! „Ајде, Јано, кућу да прода-
мо, да продамо само да играмо!“ Или ону: „Купи ми, 
мајко, топ да убијем мог дилбера што ме хуља страш-
но вара“! 

СВ. ПЕТАР
Девојке убијају топом!? 

НУШИЋ
И топом, и љутом содом, и штиклом! Зар нису овде 

полагале рачун популарне певачице?

СВ. ПЕТАР
Ма, јесу, није да нису. Али, не можеш да их ухватиш ни 
за главу ни за реп.

НУШИЋ
Што се мене тиче, ја бих их хватао само за реп.. 

СВ. ПЕТАР
Језичаве, кикоћу се, кревеље. На свако питање одго-
варају: „Нећу за инат!“ 

НУШИЋ
Инат – то вам је наш врховни принцип. Србин без ина-
та не уме да устане из кревета, да се умије, да пређе 
улицу, да купује и продаје, да ратује. Врхунац је кад 
каже из ината: „Е, нећу ни оно што ja хоћу“!

СВ. ПЕТАР
Замајаваш ме, скрећеш свој случај у страну. Где смо 
оно стали? 

НУШИЋ
Па тамо… Ја променио име и презиме… 

СВ. ПЕТАР
Аха! Да ниси можда мењао и лични опис? 

НУШИЋ
Јесам. Прво сам се колмовао и мазао помадом брко-
ве, а онда сам прешао на фарбање у бело. Кажу да сам 
се као мртав нарочито пролепшао.

СВ. ПЕТАР
Правиш вицеве од свега, чак и од смрти! 

НУШИЋ
Смрт је највећа подвала и ништа нам друго не преос-
таје него да јој се плезимо. Овако… (Плези се). Зашто 
питате се ви. Лепо, родиш се, растеш, дереш клупе, 
пакујеш у главу свашта, грбавиш за неку цркавицу од 
јутра до мрака, и стално верујеш да је смрт далеко и 
да се дешава другима, а не теби. Све нешто чекаш, 
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предвиђаш, надаш се… А оно – на крају – мрак! Свећа 
се гаси и ти у овом препотопском ћумезу.

СВ. ПЕТАР
Тако је сведржитељ одредио, створитељ који има 
неки свој циљ.

НУШИЋ
Ама, немам ја ништа лично против њега. Он треба да 
постоји, баш као и моје комедије.

СВ. ПЕТАР
Како се усуђујеш?! Он и комедије! Он и ти!

НУШИЋ
Тако је. Да човеку живот буде сношљивији.

СВ. ПЕТАР
Опомињем те, кренуо си по самој ивици над понором 
тартара, над самим дном пакла!

НУШИЋ
Вашем пандурском уму то је непојамно. Кад верујеш 
у нешто стојиш на ногама, не падаш. И за комедију 
је потребна лаковерност, мораш да пристанеш на 
смешне ликове и заплете, да не би пао, да би веровао 
у сутра.

СВ. ПЕТАР
Хулиш! Хулиш!

НУШИЋ
И комедија је од бога. Да ОН има нешто против, прво 
би мене спржио громом!

СВ. ПЕТАР
Ова твоја – како кажеш – хумореска, довољан је доказ 
да си се спетљао с његовим непријатељима!

НУШИЋ
Запетљао сам се са самим собом. Бог ми је дао језик 
да лајем! И нисам у свађи с њим, јер он и ја радимо 
исти посао. У свађи сам с онима који вршљају на 
земљи у његово име. 

СВ. ПЕТАР
Искључен си из цркве, анатемисан! Терао си шегу 
са свештеним лицима, па и са попадијама. Како оно 
рече: „Популација је наша попадија која је родила је-
данаесторо деце“! А о прагреху: „Адам загризе Еву и 
због тога му господ бог пребије једно ребро…“ 

НУШИЋ
Између мене и бога има неких неспоразума.

СВ. ПЕТАР
Кад неко промени име, ту нису чиста посла. Хтео си 
да се сакријеш иза лажног идентитета, признај?

НУШИЋ
Зар ви немате детаљне извештаје о мени? Зар ту не 
пише ко сам био и шта сам радио?

СВЕТИ ПЕТАР прелистава досије. Обрве му се дижу.

СВ. ПЕТАР
Пише! Али, види колико је брдо папира! Ау, ау… чега 
ти све овде нема! Ко ће све ово да чита?

НУШИЋ
И ја кажем, да бог сачува! 

СВ. ПЕТАР
Не помињи више ЊЕГА! 

НУШИЋ
Извините, уста су ми се осушила. Може ли овде да се 
наручи кафа и чаша ладне воде с ратлуком?

СВ. ПЕТАР
Какав безобразлук! Ноге ти се клате над амбисом, а ти 
мислиш да си у оној твојој кафани „Дарданели“? 

НУШИЋ
На жалост, нема више старих лепих кафана. Еј, пуста 
моја младости! „Златна рупа“, „Код вола“, „Код Пере 
Џамбаса“, па „Седам Шваба“, “Тобџијска пијаца“, „Џум-
бус“ – каква ушушкана места, каква топлина у којој је 
мука налазила одушка, оснивале се партије, трговало 
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се, ортачило и проводаџисало… Сада ничу „Ексцел-
зиори“ и „Мањежи“, где се служе меланж, вермут и 
коктели уз џез-банд и дансинг! Тандара-броћ!

СВ. ПЕТАР
Кафу служимо само у рају. Како твоја ствар стоји, буди 
срећан ако заслужиш неку сплачину.

НУШИЋ
Нисте баш гостољубиви.

СВ. ПЕТАР
Ниси ти мој гост, него оптужени деструктивни еле-
мент. .. Да.. Где смо оно стали?

НУШИЋ
Код ЊЕГА. И моје хумореске.

СВ. ПЕТАР
Ти ни пет ни шест него право на вођу неба и земље? 
Много волиш да пискараш по новинама?

НУШИЋ
Шта ћу, да бих зарадио неку цркавицу за хлеб. Друго, 
новинар може да јаукне за оно што боли народ. Зна 
се да је новинар окачио кожу о шљиву, али има при-
лику да уједе, да ошамари, да суне истину! 

СВ. ПЕТАР
Па си тако ошамарио самог краља оном песмом о ба-
бама и јунацима на погребу? 

НУШИЋ
То сам платио затвором. Молим, рачуни су чисти.

СВ. ПЕТАР
Нису. Мало – мало, па жалцем убодеш власт! А власт 
је од бога! 

НУШИЋ
То вам је прича о тесној кошуљи. Кад вас крагна сте-
же и кад су вам прса сапета, онда неко дугме мора да 
се откине. Е, ја сам такво дугме. Дајем људима мало 
ваздуха.

СВ. ПЕТАР
Владари владају по милости божјој. Сам ОН послао их 
је на земљу и дао им моћ да људско крдо држе под 
будним оком, па и бичем ако треба. А ти: „Плава риба, 
кљукана династија, трт, трт, трт…!“ Светогрђе! Срамо-
та!

НУШИЋ
Од вас као искусног и мудрог свеца очекујем разуме-
вање и толеранцију према мени као хумористи.

СВ. ПЕТАР
Толеранција се овде завршава.

НУШИЋ
Хајде да се кладимо да ћу и вас да насмејем?

СВ. ПЕТАР
Мене? Мислиш да си у позоришту?

НУШИЋ
Јок. Замислимо да смо у кафани. А у кафани се при-
чају вицеви.

СВ. ПЕТАР
О мени, наравно?

НУШИЋ
Сад сте у опасности да прснете у смех.

СВ. ПЕТАР
Не верујем.

НУШИЋ
Елем, свети Петар, то јест ви, сишли на земљу и срет-
нете Лалу. Запитате га: „Је ли, Лало, знаш ли пут до Чу-
руга?“ „Знам, али нећу да ти кажем!“ – одговори Лала. 
„Како нећеш?! Знаш ли ко сам ја? Кад умреш, нећеш 
у рај.“(Лалински) „Нека нећу, ал` нећеш ни ти у Чуруг!

СВ. ПЕТАР покушава да обузда смех, мучи се, а онда екс-
плодира. Кикоће се.
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НУШИЋ
Штета што се нисмо кладили.

СВ. ПЕТАР
(Прибере се) … Олош комедијантска, ти си олош… 
Твоје друго тешко сагрешење је то што си се окомио 
на власт. (Прети му прстом) На белом коњу навро си 
у Министарство спољних послова, кад си оно под-
буњивао народ да ратује против Аустрије. И кад ти је 
вратар рекао да коњ не може да уђе, ти њему: „Није 
ово ни први ни последњи коњ који улази у владу!“ 
Уопште, ускопистио си се на власт!

НУШИЋ
Никад нисам умео да ћутим.

СВ. ПЕТАР
Стотинама пута очепио си министре, среске начел-
нике, посланике, чак пандуре, практиканте, писаре. 
Ти си обично злурадо шкрабало. Пакосни сатиричар 
који се руга свему и свачему! 

НУШИЋ
Пардон, то је неспоразум!

СВ. ПЕТАР
Ама, ти си у неспоразуму с целим светом. Критичари 
кажу да си србождер, да мрзиш тај народ доле, јер си 
странац, Грк, Цинцарин, шта ли си! И да се ругаш срп-
ској простоти. 

НУШИЋ
Критичари су дупеглавци!

СВ. ПЕТАР
Какве су то речи!? Заборављаш пред ким стојиш!

НУШИЋ
Стојим како морам. Још кад би било нешто да се по-
пије…

СВ. ПЕТАР
Овде је трајни фајронт. Али… и мене нешто гребе у 
грлу…

НУШИЋ
Промаја дува између раја и пакла.

СВ. ПЕТАР
Дува у твојој глави, комедијанту. Закуни се да никоме 
нећеш рећи да смо ти и ја тргли по једну, онако као 
лек против реуме. (Узима пљоску с ракијом). 

НУШИЋ
Реума се лечи трљањем ракијом, а не…

СВ. ПЕТАР отпије повећи гутљај из боце, коју пружи 
Нушићу. 

СВ. ПЕТАР
Аух, доообра!.. Ко ће кога овде да трља?

НУШИЋ
(Држи боцу, оклева да натегне) Ако треба ја вас, ми-
слим да вас попусти у леђима. 

СВ. ПЕТАР
Таман посла! Ја сам дању и ноћу под будним оком. 
Да види неко од ових кербера пред вратима што ме 
чувају као пси, па да допре до ЊЕГА горе како си ме 
голог зајашио…

Нушић пије из пљоске. Петар преузме пљоску.

СВ. ПЕТАР
Тврдиш да волиш те твоје Србе, а овамо их мажеш 
блатом?! 

НУШИЋ
Ја нисам хтео никога да увредим! (Преузме боцу, пије). 
Смех је спас, азил, одбрана!...

СВ. ПЕТАР
Хоћеш да се суочиш с њима? Хоћеш? Молим! (Викне) 
Нека уђу сведоци!...

У небеску канцеларију провали група Нушићевих ју-
нака: ЖИВКА МИНИСТАРКА, АГАТОН, ЕРОТИЈЕ, ЈУЛИШ-
КА, ЖИВОТА ЦВИЈОВИЋ, ЈЕВРЕМ ПРОКИЋ и МИНИСТАР. 
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Општа граја, свако од њих би да надвиче остале за-
лажући се за свој случај, односно за „неправду“ која му 
је нанесена у комедији. Опколили су Нушића, уносе му 
се у лице, млатарају рукама. Чују се искидани фраг-
менти: „Где је тај кафански клуподер?“, „Крви ћу му 
се напити!, “„Увредио си ме, за срце ујео!“, „Ја, ја нисам 
такав!“, „Оцрнио си ми образ!“, „Где ће ти душа, Ага?“, 
„Обрукао си ме дибидус, не смем у чаршију!“, „Никоме 
не могу у очи да погледам!“, „Где мене нађе да ми ока-
чиш звонце о реп?“, „Срам те било!“ , „Доћи ће и теби 
црни петак!“ итд. Дозвољено је глумцима да импро-
визују у општој галами.

ЈЕРОТИЈЕ
Подвалио си ми с оним Ђоком Проминцлом, који ми 
оте ћерку! Па онда оне шифре, те црвени фењер, те 
свастикин бут, те кљукана династија! Ја испадох глуп 
као ћускија! А ко се не би ушепртљио кад министар 
тражи „сумњиво лице“ и кад су опрезној власти увек 
сви сумњиви?!

АГАТОН
Мене си облатио к`о најгорег у ожалошћеној породи-
ци! Тобоже сам био гори од свих, због једног сребр-
ног послужавника!

НУШИЋ
Хтео си да мазнеш и покојникову кућу!

АГАТОН
Па шта? Шта ће њему онолика кућа кад има већ једну 
под земљом? Ја сам био једини ко би умео ту кућу да 
претвори у здрав новац!

ЈУЛИШКА
Ја јесам једно весело мађарско жено, али нисам лако 
жено! Волем мужеви љубим пред олтар, трошим ис-
под икона, не у буџак… Ја сам добра душа. Идем уз 
Дунав једаред, једно давиш… Питам: „Давиш“? А оно 
каже: „Нем, пливам леђно!“ Да то не казала ја рипнем 
у Дунав и спасем. Ето, има Јулишка добро и напоље и 
унутра…

ЈЕВРЕМ
Смета ти моја мала крађа шпиритуса! Какав бих ја 
био трговац кад никоме не бих ништа закинуо? Шпе-
кулација је таленат! Кад би сви који су стекли новац 
божјим даром за шпекулацију били у затвору, чар-
шија би опустела. Сви дућани били би под катанцем. 
Али, за срце си ме ујео што си ме намамио у политику, 
што си ме кандидовао за народног посланика! Испа-
дох зврндов!

НУШИЋ
Сам си се кандидовао!

ЈЕВРЕМ
Али, у твојој комедији! Клибери ми се у лице и старо и 
младо! Не знам ди ћу од бруке!

АГАТОН
Исмејао си нашу највећу светињу! Парламент! Поли-
тички живот, страначке прваке, предизборну кам-
пању!

ЖИВКА
А тек нас, жене, министарке! Сад ме зову „Живка – на-
ивка, дигла жаба ногу“! Кад сам ја то дизала ноге, бог 
те убио?!

МИНИСТАР
Бићете, Нушићу, суспендовани, док вас не протерамо 
у пензију или у божју матер!

СВ. ПЕТАР
(Повишеним тоном) Господо! Пазите шта говорите! 

ЖИВКА
Ми да пазимо! А он? Дабоме, протерати! Везаног, под 
корбачем! Какви у Ивањицу, нека цркне у Свињареву 
или у Сисојевцу!

НУШИЋ
Пљунете ми под прозор сви заједно

МИНИСТАР
То ћемо још да видимо! Ви мени пришивате неку про-
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текцију, а осврните се око себе. Да нема такозване 
протекције многи би остали без игде ичега. Овако, 
брате понеко има прилику да прескочи балван на 
свом путу и да… да добије оно што жели! И вук сит 
и овце на броју! Замислите живот у коме све пасује 
по божјим законима! То би био крај сновима, жељама, 
амбицијама! Смрт слободе!

ЖИВОТА
Јесте, тако је, господине министре. Овај овде, кобаја-
ги писац, поштењачина, острвио се на мене и мог 
сина због купљене докторске дипломе коју сам ја по-
штено платио. Уздигао сам једног сиромашка и дао га 
на студије, да постане учен човек. И он ми је узвра-
тио докторатом на име мог сина. Шта је ту необично? 
Шта се то кога тиче? Колико је око нас доктора наука 
с купљеном титулом? И – ником ништа! Само сам ја 
закуцан на зид срама! 

ЖИВКА
А ја нисам?! Да пропаднем у земљу! „Живка – манда-
ринка, Живка ташта меша се у свашта!“ – вичу за мном.

ЈЕРОТИЈЕ
(Плачно) Запишавају ме и кучићи!

Општа граја, претећи гестови.

НУШИЋ
Људи, станите, ако бога знате! Ви сте живи, а ја сам 
мртав! Очистите своје име и свој углед пред живима, 
тамо доле!

ЈЕРОТИЈЕ
Нема нама чистог образа никада више!

ЈЕВРЕМ
Створио си нас овакве какви смо за сва времена! Ру-
гају нам се, еј, нама, људима од угледа у чаршији!

ЈУЛИШКА
Јој, мене, имам шмуцам с каљава душа и велико реп 
које вучем за собом… Заувек! Јој!

ЖИВКА
Носићемо се, вала, док је света и века!

АГАТОН
(Светом Петру) Да сам ја на вашем месту, као бивши 
срески начелник бацио бих га у букагије, па у мемлу, 
нек труне док не иструне!

СВ. ПЕТАР
Доста је било! Узећу у обзир ваше оптужбе. Идите сад!

Нушићеви јунаци одлазе као стадо, гурајући се, доба-
цујући, претећи, кунући.(„Нећеш имати мира од нас 
ни на овом, то јест оном свету!“… „Фуј, фуј, срам те 
било!“… „Ми смо, бре, поштени људи!“… „Стићи ће те 
наше клетве!“… и сл.)

СВ. ПЕТАР
Много си им се замерио. Прогањају те и на небу!

НУШИЋ
Немам ја ништа лично против њих. 

СВ. ПЕТАР
Да је само један Агатон или само један Живота, један 
Јеврем или једна Живка, ни по јада. Многи други су 
препознали себе, па те сад највећи хор на свету псује 
и куне! Тако се руше државе, а ти си бушио и рушио 
државу са свих страна.

НУШИЋ
Којешта! Кад се догодило да књижевност, позориште, 
сруши државу? Можда могу да додају неку кап у тру-
ло буре.

СВ. ПЕТАР
Миришеш ми на кључали катран. 

НУШИЋ
А ти на буђ и лаж. Сад ми је свега доста! 

СВ. ПЕТАР
Како то мислиш?? Шта си то рекао?
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НУШИЋ
Прво и прво, ми нисмо на „ти“. Али, ако баш хоћеш 
бићемо.

СВ. ПЕТАР
Бацићу те у самицу!

НУШИЋ
Нећеш.

СВ. ПЕТАР
Пропиштаћеш мајчино млеко!

НУШИЋ
Јок ја. Ти ћеш, Петре.

СВ. ПЕТАР
Претиш ми?... Чиме?

НУШИЋ
Оном кајганом. Мућни мало главом. Сети се!

СВ. ПЕТАР
Да ниси потегао мало више ове тромученице?

НУШИЋ
Можда ми је била потребна да преузмем ствар у 
своје руке. Знам све твоје тајне. (Узима цигарету из 
табакере. Припаљује је упаљачем.) Одоздо, са земље, 
кад погледаш у ведро вечерње небо, млечни пут ти се 
чини као паучина снова, као вилински вео… Кад оно 
овде све сама бруталност. И понеки дволичњак. 

СВ. ПЕТАР
Свевишњи је забранио пушење! (Узнемирен је, отпије 
гутљај ракије).

НУШИЋ
Забранио је он још много што шта. Сад ћемо друкчије 
да разговарамо. Био сам ја окружни начелник у Би-
тољу, а то значи и полицајац у извесном смислу.

СВ. ПЕТАР
(Крене ка улазу) Ма, ја ћу тебe да бацим у вечни мрак, 

у муљ с крокодилима… Ја ћу тебе, кловна, аламуњу…

НУШИЋ му препречи пут. Гледа га право у очи. Узме 
пљоску из његових руку и натегне. Пауза.

НУШИЋ
(Реч по реч) „Коштало ме к`o Светог Петра кајгана“…Је 
ли? То људи говоре, а не знају шта значи. Прикрио си 
шта се догодило и ко си ти у ствари.

СВ. ПЕТАР
Та прича с мојом кајганом је обична интрига. А ти се 
вазда шегачиш, мислиш да си у позоришту! 

НУШИЋ
Све је позориште. И ти и ја и ово саслушање, шта ли је.

СВ. ПЕТАР
Да не би можда и да режираш неку нову комедију? 
Рецимо о мени? Како би ме приказао, а? Како?

НУШИЋ
Бојим се, неће ти се допасти.

СВ. ПЕТАР
Ризикуј.

НУШИЋ
Па, у комедији ти би био… чилагер који мисли да га 
се неко плаши.

СВ. ПЕТАР
Хоћеш рећи излапели старац?

НУШИЋ
Шта могу, ниси баш излапели младић.

СВ. ПЕТАР
Удараш на Службу безбедности неба и земље!

НУШИЋ
Ако си ти та безбедност онда су и небо и земља оти-
шли у тандарију. Дакле, ти, монах, старешина самос-
тана, постиш о великом најсветијем посту, мучиш 
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тело и душу. Једеш чорбуљаке од зеља, шаргарепу и 
першун… 

СВ. ПЕТАР
Ма, било ми додијало!

НУШИЋ
Аха! Додијало ти! Крче ти црева! И ти онда пошаљеш 
дијака да ти однекуд донесе нешто за јело. И он донео 
кајгану. И док су сви монаси гладовали, теби свакога 
дана кајгана у ћелију! Они и цела паства позеленели, 
а ти се угојио! Живинар који је пржио и слао кајгане 
сатерао те уза зид. Запретио да ће да те раскринка на-
сред цркве. Дао си му десет дуката да ћути. Десет ду-
ката из црквене благајне! Не поричи, све је записано! 
Тако је кајгана коштала Светог Петра, односно свету 
цркву, исто као да је изео печеног вола! Шта кажеш 
на то? 

СВ. ПЕТАР
Кажем да је тај пилићар бараба. 

НУШИЋ
Барабе су барабе, некад и данас. 

СВ. ПЕТАР
Слажем се. Пођи од себе. (Комично на ивици суза) 
Срам те било… 

НУШИЋ
Пилићар се похвалио ученом Лукрецију, а Лукреције 
оставио запис о твојим кајганама, који сам ја добио на 
поклон од италијанског конзула. Шта би на ту ујдурму 
с кајганом рекао ОН? (Покаже кажипрстом навише).

СВ. ПЕТАР
Он…? Он, наравно, све зна, али ја сам му потребан. 
Кад би још неко знао да он зна, морао би да ме почис-
ти. А ја му скидам с врата велики посао. Ко би уместо 
мене овако одано истеривао истине? Јер, истина ти је 
к`о влажан сапун, стално ти бежи из руке. Ја умем да 
је шчепам! 

НУШИЋ
Шта кажеш на име Петронија? 

СВ. ПЕТАР
(Тргне се) Петронија?... Шта Петронија!... Петронија 
је… моја духовна кћер!

НУШИЋ
Лепа девојка. Откад то дух прави децу?

СВ. ПЕТАР
Баш хоћеш све да истераш на чистац! Грешио сам, је-
сам. Па шта?

НУШИЋ
Ниси баш био сарадник од нарочитог поверења. Како 
оно беше на тајној вечери? Господ Исус те прозрео 
као издајника: оптужио те да ћеш га се одрећи пре 
него што петао закукуриче? И – ти подлегao: одрекао 
га се чак три пута! 

СВ. ПЕТАР
Много сам се био узортирао. Кад те притисне власт, 
певаш, кукуричеш. (Узме пљоску. Пије.) 

НУШИЋ
Изневерио си поверење врха, издао генералну линију! 

СВ. ПЕТАР
Ја сам се покајао и сад сам по казни ово што сам!

НУШИЋ
Шта ћу с тобом?

СВ. ПЕТАР
Ваљда шта ћу ја с тобом? Мајковићу, ко кога овде 
саслушава?

НУШИЋ
Да те пошаљем у пакао, а?

СВ. ПЕТАР
Ти – мене!? Ко је ко овде?! Ти ниси само мртав, ти си 
и луд!
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НУШИЋ
Довољно је да овим псима пред вратима који мотре 
на тебе кажем све што знам.

СВ. ПЕТАР
Уцена, дакле?

НУШИЋ
Преокрет драмске радње.

СВ. ПЕТАР
А онда би и ти био тамо где ти је место – у паклу са 
осталим комедијантима, глумцима и целом уметнич-
ком богохулном багром. Ако држиш језик за зубима, 
ти и ја могли бисмо, онако човечански, да пронађемо 
неко задовољавајуће решење за обојицу.

НУШИЋ
Шта предлажеш?

Преузимају пљоску један од другог. Пију. 

СВ. ПЕТАР
Нешто ми се мота по глави. Да си ти на моме месту, 
како би поступио?

НУШИЋ
Послао бих те… Код „Три шешира“ на шкембиће са 
шприцером!

Обојица прсну у смех. СВЕТОМ ПЕТРУ лакне.

СВ. ПЕТАР
Тераш шегу са мном! Јесте, оматорео сам, оматуфео. 
Стари вук – пасја спрдачина. 

НУШИЋ
Ваљда ниси помислио да бих те стварно потказао!? 

СВ. ПЕТАР
Куд ћу с тобом, шта ћу с тобом? 

НУШИЋ
Пошаљи ме у Соко-бању. Волим оно кад се аутобус 

приближава бањи, а све нероткиње викну у глас: „Ево 
је-бања!“

СВ. ПЕТАР
(Заплиће језиком). Много смо попили. Ти тртљаш без-
образлуке… Ви, Срби, много шљемате…

НУШИЋ
(И он поднапит) Живели такви трезвењаци као ти… 
Где ти је аскеза?

СВ. ПЕТАР
Аскеза? Шта то беше?

НУШИЋ
Одрицање, Перо, одрицање…

СВ. ПЕТАР
Ти ћеш да ми причаш о одрицању, вагабундо једна…

НУШИЋ
Знаш на кога ме подсећаш? На кума мог оца, Манојла. 

СВ. ПЕТАР
Какав је био тај Манојло?

НУШИЋ
Џамбас. Лармаџија. Прави се важан. А заплаче за сва-
ку ситницу. 

СВ. ПЕТАР
И ја ти личим на њега?

НУШИЋ
Ти си пљунути кум Манојло. 

СВ. ПЕТАР
Ја сам био страх и трепет. Ваљда не мислиш да ћу да 
заплачем због тебе?

НУШИЋ
Хоћеш! Ја се разумем у такве као ти! Да си ми био бли-
зу тамо доле, узео бих те за јарана у Скадарлији. 
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СВ. ПЕТАР
Ти си опасно спадало! (Смеје се).

НУШИЋ
Ти и ја смо од исте сорте. И ти и ја ударамо жиг на 
чело грешнима, а нисмо баш безгрешни.

СВ. ПЕТАР
Само што ја немам публику, нико ми не аплаудира. 

НУШИЋ
(Нацврцан) Да те питам… Да ли се дешава да они који 
умру покушају преко тебе да се састану са блискима 
који су се пре њих упокојили? Бива ли да удесиш да 
сретнем једну дражесну особу?

СВ. ПЕТАР
Мангупе један! Хоћеш да натрчиш на Љубинку? Ону 
разводницу у Народном позоришту, удовицу? (Поте-
гне ракију из пљоске). 

НУШИЋ
Шта могу? Женске најрадије натрче на онога ко уме 
да их насмеје. Остао ми комадић срца код ње.

СВ. ПЕТАР
Откуд знам где је! Толики милиони неверница, 
прељубница, распусног и посрнулог женскиња! Осим 
тога, ја нисам овде да подводим и спарујем!

НУШИЋ
(Преузме пљоску, отпије гутљај) Не бих то тако 
назвао. Мислим, момци смо… Жене су ти као ракија. 
Попијеш једну, одмах би још једну, и тако док не завр-
шиш у јендеку.

СВ. ПЕТАР
Стиди се, развратниче!

НУШИЋ
А ти… самујеш овде, загризеш ли неки „ананас“? У 
паклу мора бити да врви од лепотица. Јер, лепотице 
хоћеш-нећеш, завршавају у паклу. 

СВ. ПЕТАР
Ђаво нек те носи!

НУШИЋ
Да ли је то твоја коначна пресуда? 

СВ. ПЕТАР
Ма, јок. Узречица. Знаш, јеси лакрдијаш, али, ниси то-
лико забраздио да бих те гурнуо у пакао, а ниси баш 
ни зумбул да те посадим у рају. Куд ћу, шта ћу с тобом? 
А, шта кажеш? 

НУШИЋ
Пази, ако овде ради неко позориште, пристао бих и 
да цепам карте на вратима, да чувам капуте, да ста-
тирам… било шта, само да осетим онај помешани 
мирис нафталина, мастикса и пудера? Оно слатко уз-
буђење…

СВ. ПЕТАР
(Насмеје се, прети му пијано прстом) Шерету један! 
Арлекину! Спадало! 

НУШИЋ
Позориште је као шуга. Заразиш се и чешеш се целог 
живота.

СВ. ПЕТАР
Знам, овако ћемо с тобом… Ти да заборавиш све те 
лоше приче о мени, а ја да учиним велики изузетак. 
Рај или пакао – изабраћеш сам. Прво ћеш сићи у па-
као, а онда се попети у рај. После одлучи где ћеш да 
останеш. Рука руци! Ајде, живели! (Натегне из пљос-
ке).

НУШИЋ
(Преузме од њега боцу) Како то мислиш?

СВ. ПЕТАР
Шалим се.

НУШИЋ
(Отпије и он гутљај) Дооообра! Ако није из Ужица, 
дајем главу да је из Мрчајеваца!
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Певају заједно, загрљени: „Зора свиће, ал то нема везе, 
Шором шајке, а Дунавом чезе; И док сенке даљинама 
плове, Слушам чардаш и тонем у снове…“

Нушићу спадну панталоне. Укажу се смешне шарене 
гаће. СВЕТИ ПЕТАР ставља прст на уста, то исто 
чини и НУШИЋ. Нацврцани, заричу се да ће чувати њи-
хову тајну. Обојица сикћу „псссст“.

МРАК ИЛИ ЗАВЕСА

ДРУГИ ЧИН
ПАКАО

Из таме треште звуци чарлстона у веселом ритму. 
Уз цику четири разуздане младе даме, у елегантним 
вечерњим тоалетама с дубоким „деколтеима“, раз-
драгано играју чарлстон са четворицом ђавола у цр-
ним вечерњим оделима. 
Сцена је јарко осветљена, преко целог простора 
прелива се разнобојни light-show. Пред нама је изне-
нађујући призор угодне забаве високог друштва, су-
протан представама пакла као мучилишта. У гарни-
турама од плетеног прућа, лево и десно, седе старо-
седеоци Пакла: за једном су краљ МИЛАН ОБРЕНОВИЋ 
у парадној униформи, ЈЕЛЕНА БАРЈАКТАРЕВИЋ прелепа 
глумица у вечерњој тоалети по моди прве половине 
двадесетог века, ТУРСКИ МУТАСЕРИФ, заповедник Ко-
сова, са фесом на глави у службеној униформи Осман-
ског царства и СРПСКИ АКАДЕМИК у реденготу; а за 
другом гарнитуром угледни књижевни критичар ЈО-
ВАН СКЕРЛИЋ, у тамном реденготу, ЛУЦИФЕР (с благо 
назначеним роговима на глави) у елегантном фраку, 
и НУШИЋЕВА ТАШТА у старој српској ношњи, у либаде-
ту и с тепелуком на глави. Сви су опуштени, у одлич-
ном расположењу, насмејани. Забављају се. Конобари 
у белим смокинзима служе освежавајућа пића, шам-
пањац, коктеле… Лево, уз портал су крупни натписи 
један изнад другог (као путокази): ПАКАО, HELL, HÖLLE, 
ENFER, АД, INFERNO, а на супротној страни упозо-
рење: Lasciate ogni speranza voi che entrate! 
Преко сцене прођу младић и девојка у белој тенис-
кој опреми, носећи рекете. Љубе се. Док још траје 

чарлстон улази НУШИЋ и посматра шта се дешава, 
потпуно збуњен. Један конобар га послужи чашом 
шампањца. Он стоји са стране и посматра. Кад се 
игра заврши ђаволи заузимају четири угла сцене и – 
као телохранитељи прате збивање, а младе лепо-
тице прилазе мушкарцима, милују их по лицу и коси, 
љубе их, седају им у крило и сл. КРАЉ МИЛАН скида 
дијамантски прстен и натиче га на прст девојке која 
му седи у крилу. 
ЛУЦИФЕР устане и заузме средину сцене. Сви се ути-
шају, пуни страхопоштовања.

ЛУЦИФЕР
(Жовијално, патетично, пун себе, са широким осме-
хом) Даме и господо, у овом пресудном часу, у иш-
чекивању важне вести, имам изузетно задовољство 
да вам захвалим за стрпљење и подршку коју сте 
показали у минулом времену. Ми морамо да наста-
вимо истим путем, без обзира на жртве, бол и муке 
које нас тек очекују. Захваљујући мени, мојој визији и 
моме тиму, забележени су импозантни успеси у свим 
областима пакленог живота. Знам да многи од вас то 
још не примећују, али чињенице говоре за себе. Они 
тамо… они могу да говоре о мени свакакве гадости, 
да сам изопачен, да сам превртљивац. Истина је да 
смо захваљујући захвалности наших захвалних прија-
теља усавршили инфраструктуру мучилишта, да је 
отворен велики број радних места у свим подземним 
погонима. Ја вам не нудим лажну наду, већ патњу, крв 
и сузе у име наше заједничке паклене перспективе. 
Господо, драги наши осуђеници, уверићете се да ћу ја 
дати све од себе да пакао буде што пакленији. 

СРПСКИ АКАДЕМИК
Живео Луцифер!

СВИ
Живео!

ЛУЦИФЕР
Имам част да вам представим посетиоца, славног 
комедиографа господина Бранислава Нушића! Он је 
међу нама с намером да се упозна са условима бо-
равка у Паклу. И да нам се можда придружи. Он има 
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безброј препорука по којима има заслужено место 
међу нама.

НУШИЋЕВА ТАШТА
(Угледа НУШИЋА, прилази му, наглашено срдачна) Ох, 
сине мој! Љуби те твоја таштица! (Пољуби га у оба об-
раза). Тако ми је драго што си међу нама! Твоје место 
је овде…

НУШИЋ
Драга мама, да се нисте нешто збунили?... Ја сам Бра-
на, Ага, ваш зет…

НУШИЋЕВА ТАШТА
Иако сам била излапела онда кад сам се упокојила, 
овде ми је синуло пред очима. Наравно, да те препо-
знајем, срце моје! Ти си најбољи зет на свету!

НУШИЋ
Да се прекрстим и помолим светом мученику Пата-
пију!

НУШИЋЕВА ТАШТА
Што? Немој бити на крај срца. Ајде, заборави оне 
зађевице и моје пасјалуке. Лоло једна, онда кад си 
просио моју ћерку Даринку, па јој дао да бира који 
ће од три твоја порока да опрости и она пристала да 
будеш дрчан на женско – боље то него да си пијан-
дура или коцкарска распикућа – ја сам се искидала 
од смеха. Ако, ако, само да те ја овде вазда гледам, а 
мушко мора да врдне.

НУШИЋ
Расплакаћете ме, мамице. Баш вам хвала. 

ЈЕЛЕНА БАРЈАКТАРЕВИЋ
(Кокетно) Кад је о врдању реч, мене, Ага, не видите, 
не сећате ме се??

НУШИЋ
(Озари се) Како се не бих сетио! Јелена, душо моја! 
(Пољуби јој руку).

ЈЕЛЕНА
Због тог вашег „душо“ и „срце“ оставио ме муж, а из-
губила сам и ангажман у Српском народном у Новом 
Саду. 

НУШИЋ
Сећаш ли се наших ноћи крај Дунава? Сијала си јаче 
од свих звезда, од љескања реке.

ЈЕЛЕНА
Заслепио вас, господине управниче, тај мој сјај толи-
ко да сте и у касу позоришта бркнули. 

НУШИЋ
Љубав нема цену!

ЈЕЛЕНА
Има, има! Утврдили рачунополагачи државне кон-
троле. Засули сте новцем моје представе, куповали 
ми скупу гардеробу, раскошне костиме, поклоне… И 
побегли у Београд, а ја… остала распуштена и на ули-
ци, и на крају стигла у пакао!

НУШИЋ
Остаћу с тобом овде, нема мени раја без тебе, голу-
бице!

ЈЕЛЕНА
Покајаћете се, бојим се.

НУШИЋ
Никад. Основаћу и овде позориште, писаћу комаде с 
главним улогама за тебе!

Она се умиљава око њега. 

ЈЕЛЕНА
(Загонетно) Сумњам, Ага!

НУШИЋ
Више нас ништа неће раставити, зверчице моја 
најстраснија!

ЈЕЛЕНА
И у то сумњам Ага!
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МУТАСЕРИФ
Морамо ли ми да слушамо овај ашик-диван? Јес да 
вам је мерак, ал` склоните се у буџак неки. Ефендија 
Нушо, био си ми к`о трн у пети, тамо у Приштини. Ти 
конзул, а ја мутасериф по вољи алаха и султана. Рогат 
си био! Ама делија, никад ми се ниси клањ`о, већ ми 
стегнеш руку и гледаш ме у очи! Алал ти вера!

НУШИЋ
Поштовао ја тебе, поштовао ти мене.

КРАЉ МИЛАН
Такви су нам потребни овде! Добродошао, Молијеру 
српски. Ви сте, mon cher ami, оставили дубок утисак 
у мени кад смо се оно заједно дивили Бодлеру и ње-
говом „Цвећу зла“! Ваше знање, ваш француски, ваша 
отменост! Mon dieu! Надам се да сте, као светски чо-
век, прешли преко оног нашег ситног неспоразума… 
оног гробљанског случаја…?

НУШИЋ
Ја одгулио робију због те ситнице, ваше величанство!

КРАЉ МИЛАН
Добро, нећемо да закерамо после толико година! Кад 
вам краљ пружа руку помирења, то сигурно нећете 
одбити? (Пружи му руку).

НУШИЋ
(Снебивајући се, прихвати његову руку) Нек вам буде. 

КРАЉ МИЛАН
Закопаћемо прошлост! Веома сам задовољан што си 
стигао у пакао! Да поделиш с нама све што нам овакав 
пакао дарује.

НУШИЋ
Овакав пакао? Ништа се боље не може пожелети!

СКЕРЛИЋ
Величанство, извините… Поменули сте Молијера, 
Бодлера… Овај господин Нушић је надмашио обоји-
цу, духом, елоквенцијом, снагом драмског израза. Он 
је апсолутни геније савремене српске књижевности!

НУШИЋ
Јово! Скерлићу!... То кажеш ти, који си ме крпио к`о 
Мурга Циганин кад крпи бакрач! Те мој хумор је лак, 
те ја сам површан, те служим плебсу за јевтину заба-
ву, те…

СКЕРЛИЋ
Важно је да си ти сад овде и да ћеш овде остати с нама. 
Заслужио си да уживаш у овим благодетима. А оно 
што сам ја пискарао, заборави. Млад – луд, понесен, 
цела ми Србија дошла мала и скучена кад је видиш 
преко бечке беле кафе. Опрости за све оне увреде, ја 
сам то писао као критичар у заблуди.

СРПСКИ АКАДЕМИК
Морам да се умешам. И мене је стигла клетва зато што 
сте примљени у Академију наука такорећи пред смрт. 
Кајући се због тога, ја вас питам: што сте толико запе-
ли да будете академик? 

НУШИЋ
Не знам. Хтео сам ваљда да будем тамо где је био Сте-
рија. 

СРПСКИ АКАДЕМИК
Ето, ја сам био тридесет година академик као 
стручњак за кугличне лежајеве. Тридесет година и 
– ништа! Кога ти све тамо нема! Губљење времена. 
Причали смо, јадали се, разглабали, те о овоме, те о 
ономе. То се никога није тицало осим нас самих. Трља 
академик лан! Ми, академици, ми смо као деца која се 
играју жмурке, па упадну у кречану или у мрачан по-
друм без прозора, а нит умеју да пливају нит да напи-
пају излаз... Ваше шале, господине Нушићу, дуго нису 
биле ништа више од „забаве пуке за људе неуке“. Ја, 
који сам кочио ваше приступање Академији, ево, ис-
паштам због тога. А ја сам вас спасао батргања у кре-
чу и тумарања у подруму! Ипак, мучи ме савест. Волео 
бих да од вас чујем да сте ми опростили.

НУШИЋ
Што се кугличних лежајева тиче, опраштам вам. На 
оваквом „испаштању“ греха, какво је сада око мене, 
многи би вам завидели. Да ми је знати где је онај ла-
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жов Данте? Те девет кругова пакла, те пеку људе, те их 
мрзну у залеђеној реци, те их бичују, те… 

ЛУЦИФЕР
Сињор Данте је тренутно у нашој најтоплијој сауни. 
Купа се са својом Беатриче. Шибају се међусобно да 
изазову узбуђење…

НУШИЋ
Благо си га њему! Читао сам да у паклу писци висе 
обешени за језике изнад јама из којих сукља пламен 
горућег сумпора. А оно опеване љубавнице трљају 
нам леђа у купатилу!

ЛУЦИФЕР
Господине Нушићу, занемарићемо све неспоразуме у 
прошлости. Ја уживам у вашим ђаволијама, у вашем 
хумору. Што ви умете да уједете за срце! Нудимо вам 
максималан комфор у границама ада. Надам се да ни-
сте разочарани нашим пријемом? 

НУШИЋ
Напротив. Ја сам очаран!

Један од четворице ђавола-певача прилази ЛУЦИФ-
ЕРУ и даје му парче папира. ЛУЦИФЕР прелети погле-
дом по примљеној поруци.

ЛУЦИФЕР
Господо! Стигао је телеграм шашаве садржине. Госпо-
дине Нушићу, морате одмах натраг, тамо одакле сте 
дошли!

НУШИЋ
У пријемну канцеларију? 

ЛУЦИФЕР
Ама, не! Идите кући! Кући!

НУШИЋ
Како? Зар нисам умро?

ЛУЦИФЕР
Привидно да, у ствари не.

НУШИЋ
Не разумем?

ЛУЦИФЕР
Клиничка смрт! Преварили сте лекаре, родбину, Све-
тог Петра, мене. Све нас овде.

Сви устану, опколе НУШИЋА, уносе му се у лице.

КРАЉ МИЛАН
Знао сам, варалица, јакако! Плагијатор! Лажни срп-
ски Молијер, тобоже Рабле! Парадира с Бодлером 
који је за њега Саваот! Ударио си, бре, на част и углед 
краља! Требало је да ти заврнем шију као оном мом 
брбљивом папагају Периклу! Ја тобоже тиранин! Ја! 
Твоја робија је моја грешка, требало је да те сатрем у 
каменолому! 

МУТАСЕРИФ
Ма, болан, Милане, краљу, тако ти и треба кад си том 
незахвалном пашчету, тој фукари, зевзеку и чампра-
су, дао службу! Еј, вала, додијао ми је твој јазар Нушо, 
ћато, шта ли је! Натоварио ми на грбу грехове над ка-
урима доле, на Косову. Прсио се у име раје к`о неки 
твој вајни конзул, потказивао ме Јевропи, писао ћи-
табе царским главама. Кукумавчење тих Срба, тамо, 
око Приштине, дозлогрдило и богу и ђаволу. И ето ти 
мене, мутасерифа султановог, овде у џехенему, зато 
што бајаги нисам зауздао зулуме јал шиптарске јал 
турске. А ко ће то икад зауздати?... Зар сам ја заслу-
жио муке ове? Жељан сам пилава, а не дају ми! Дове-
ду ми и хануму, а не смем је дирнути.

НУШИЋ
Чекајте! један се шиба у сауни са женском, а другом 
бране да је дотакне! Ко ту да се снађе?!

КРАЉ МИЛАН
Мркнеш ми пред очима! Исмевао ме и ружио на 
земљи, е паз` да нећеш да ми загорчаваш и боравак 
у паклу. Твоја робија је претегла на кантару мојих 
грехова! Ех, све те лепе жене… Леди Черчил, стоти-
ну свећа, хиљаде орхидеја у нашој соби љубави… па 
глумице у Бечу и Паризу, заносне оперске певачи-
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це… Кан-кан, рулет, шампањац! Коштао си ме живота 
у рају који припада свакој крунисаној глави. Колико 
сам новца дао црквама и манастирима!

ЛУЦИФЕР
Штета! Oн би унео ватрене сукобе, узбуркао страсти. 
Иронија је оно што га чини достојним пакла. Мене 
би засмејавао, а све вас нервирао, баш штета! То до-
пуњује асортиман пакла! 

НУШИЋЕВА ТАШТА
(Крешти) Не уме ни да умре к`о човек! Извали се, ок-
лембеси, мислиш да је липсао, а он… И од смрти пра-
ви комедију! Спрда се!

ЈЕЛЕНА
Идите, идите, драги мој…

НУШИЋЕВА ТАШТА
(ЈЕЛЕНИ) Губи се одавде, фуксо! (НУШИЋУ) Упропастио 
си моју кћер, моје дете, изео јој џигерицу! Уништио 
живот, варао је. Коцкар. Ноћна левента. Не могу очи-
ма да те гледам!

НУШИЋ
А чиме се то још гледа ако не очима, драга мама?

НУШИЋЕВА ТАШТА
Унутарњим свевидећим оком једне таште! А ти си ми 
у то око упао не као трун, не као мушица, већ као бал-
ван! Ђубре једно!

СКЕРЛИЋ
Опет ћеш да фабрикујеш оне површне водвиље, оне 
јевтине смицалице! Ти си површни смехотворац о 
чијим позоришним сочињенијима нико није лепо 
писао. Па ни она твоја пискарања у новинама под 
псеудонимом Бен Акиба нису достојна помена. У теби 
нема ни дубине духа, ни чистоте осећања, ни морал-
нога ауторитета за политичку и друштвену сатиру! 

ЈЕЛЕНА
Он је био мој најбољи управник! И уопште, он, он је 
био мој…

АКАДЕМИК
Враћаш се међу живе, ти, ти… надри-писац! Акаде-
мик на једвите јаде! По мени, не би у Академији могао 
ни фамулус да будеш!

ЛУЦИФЕР
Зашто бленеш? Губи се! Одлази! 

СКЕРЛИЋ
Бестидан на перу за живота, бестидан и постхумно!

КРАЉ МИЛАН
Опет ће он у ланце и букагије, ја што вам кажем!

МУТАСЕРИФ
Ајван, шерет, јебивјетар!

АКАДЕМИК
Срамота наше Академије! Цинцарски интригант!

НУШИЋЕВА ТАШТА
Срамота на образу наше честите фамилије! Пастув, 
зврк, шарлатан, левента, клуподер кафански!

АКАДЕМИК
Циркузант! Пајац! Зајебант!

НУШИЋ се склони у страну. Занемео је од чуда. Хтео би 
да оде, али онда се огласи ЛУЦИФЕР… 

ЛУЦИФЕР
(Маше папиром; обраћа се осталима) Даме и госпо-
до, нећемо више о њему. Пребројавање гласова је за-
вршено, имамо резултате избора! (Тријумфално) Дра-
ги моји гласачи, освојио сам 99 одсто ваших гласова, а 
утврђено је и ко чини наше противнике – пишљивих 
један одсто оних који су гласали против!...

Општи аплауз. НУШИЋ гледа и слуша.

ЛУЦИФЕР
Они ће осетити нашу демократију као шиљак на гузи-
ци! Дакле, предизборна кампања је завршена, враћа-
мо се свакодневном поретку и нашим обавезама!
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Четворица ђавола се церекају, садистички, до ври-
ска. Њихов сатански смех траје и кад одјекне панич-
на испрекидана алармна сирена, идентична оној 
језовитој, монотоној у подморницама кад пониру у 
морску дубину, истовремено са убрзаним гашењем 
и паљењем светлости. Четири лепотице панично 
утекну са сцене. Великом брзином нестају плетене 
гарнитуре, цветни аранжмани и други елементи 
луксузне коктел партије, а уместо њих спуштају се 
одозго тешке гвоздене решетке и бодљикава жица. 
Снажни рефлектори бацају застрашујуће снопове 
светлости, шарајући по празном простору из кога 
су нестали сви „гости“ Пакла. Једино НУШИЋ и даље 
стоји по страни, забезекнут наглом променом. У 
новонасталом пакленом амбијенту налик на ам-
бијенте ужаса који ће ускоро настати у злогласним 
нацистичким концентрационим логорима током 
Другог светског рата. Крај Нушића, у војничком по-
ретку, промарширају она четворица ђавола, сада у 
униформама (мантилима?) од тамносиве пластичне 
масе која чини да изгледају као да су од челика. Пред-
води их ЛУЦИФЕР са официрском шапком на глави. Он 
не обраћа пажњу на притајеног НУШИЋА. МЛАДИЋ и 
ДЕВОЈКА, тенисери који су се љубили, сада у сивој ло-
горашкој одећи, излазе посрћући од изнемоглости. 
МЛАДИЋ помаже девојци да се одржи на ногама. Она 
ипак клоне и пузећи нестане са сцене. ЛУЦИФЕР бичем 
удара младића, који пада и остаје без свести.
У Пакао лагано улазе сви „гости“ коктела из прет-
ходног призора (КРАЉ МИЛАН, МУТАСЕРИФ, АКАДЕМ-
КИК, СЕРЛИЋ, ЈЕЛЕНА и ТАШТА), сви у сивој логорашкој 
одећи, измучени, уморних лица, носећи тешко камење 
(наравно од каширане хартије!). Док једни стављају 
камење на гомилу, други га узимају са исте гомиле и 
односе назад, некуд у таму. Ђаволи-стражари пуцају 
бичевима око њих, уз истовремене неартикулисане 
монотоне звуке који парају уши. Изнурени „гости“ 
Пакла падају. Дижу се, срљају, посрћу… Језиви звуци су 
све гласнији.
НУШИЋ би да приђе ЈЕЛЕНИ и да јој помогне да устане, 
али један од ђавола опали бичем испред њега и изгура 
га са сцене.

НУШИЋ
Јелена!...

ЈЕЛЕНА му немо, покретима руке, даје знак да оде. Кло-
не на тле и зарида.

МРАК ИЛИ ЗАВЕСА.
(Аутор предлаже паузу за публику)

ИНТЕРМЕЦО

Сноп светлости обасја кревет на просценијуму. У 
кревету је НУШИЋ, у спаваћици и са капицом на глави. 
Он лежи склопљених очију. Са стране му се прикра-
де младић. Стоји изнад кревета посматра славног 
писца. НУШИЋ изненада широм отвори очи, угледа 
младића и збуни се. Полако се придиже и наслања на 
лактове.

НУШИЋ
Ко си ти?

НОВИНАР
Новинар, сарадник листа „Правда“.

НУШИЋ
Не може човек ни да умре на миру. И ја сам био но-
винар, додијавао људима, али не на самртном одру.

НОВИНАР
Ви сваки час умирете. А ми, новинари, џупримо пред 
вашом кућом, чекамо. Нико више није сигуран да ли 
је и сад ваш судњи час.

НУШИЋ
Хоћеш да кажеш да се пренемажем?!

НОВИНАР
И пре четири године и лане умирали сте у том истом 
кревету. И таман кад смо се понадали да је с вама го-
тово, ви – пијете кафу код „Руског цара“ ! Не личите ми 
ни сада на мртвог мртваца.
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НУШИЋ
Имао сам напад ноћас! А знаш зашто? Моја ћерка, 
Гита, прочитала ми загребачку критику „Покојника“ 
– прву у којој неко пише да нисам дангуба и шалабај-
зер! Толико ме то стрефило да мал не цапнух к`о ћу-
ран на весељу!

НОВИНАР
Пссст! Тише, молим вас. У врту је гомила новинара 
који ослушкују, чекају… 

НУШИЋ
… да оладим дибидус, је ли? Хијене! А како си се ти 
увукао овамо?

НОВИНАР
Кроз прозор. Извините… Рескир-профитир. 

НУШИЋ
Кроз прозор!? Јеси полудео, младићу? Могли су да те 
склепају жандари!

НОВИНАР
Па, како друкчије? Кућа вам је пуна људи. У трпеза-
рији су министар Ђорђевић, ваш књижар Рајковић и 
неки секретар Индустријске коморе…

НУШИЋ
Тај секретар ми дугује хиљаду динара, па дошао да 
се увери да je ослобођен дуга. Још само фали пе-
вачко друштво, неки шинтер и ватрогасци!.. Да, да, 
ватрогасци. Јуче једва искукам цигарету од моје Да-
ринке, знаш, доктори хоће да одлепршам из живота 
као непушач… Запалим је, цигарета ми испадне из 
руке, запали се кошуља, замало да се запалимо и ја и 
ова кућа. А на све то имам и запаљење плућа! Општа 
паљевина! Где бих умро као бескућник? Зато ми је пао 
на памет шинтер…. Добро, шта ти хоћеш од мене у 
овом стању? 

НОВИНАР
Ваш последњи интервју, то јест ако је последњи.

НУШИЋ
Може, али под неким условима.

НОВИНАР
Рецимо?

НУШИЋ
Да ми даш једну цигарету. 

НОВИНАР извади пакло цигарета, послужи НУШИЋА. 
Припали му цигарету. Овај увуче дим и задовољно га 
испусти.

НУШИЋ
Све су ми забранили. У кући се врзмају два доктора 
и пет жена: моја Даринка, ћерка Гита, сестра Анка, 
рођака Миланка и медицинска сестра! Жандари пред 
кућом, жандари у кући! Једни да сачувају мене од 
себе самог, други да сачувају министра од љубави на-
родне.

НОВИНАР
Кад сте оно замало умрли пре четири године, напи-
сао сам унапред некролог. Све је било спремно за 
штампу, само још да ви заковрнете… пардон, хтео 
сам да кажем… А ви – ударили нам чарламу, врати-
ли се у Народно позориште! Расписали се онолико: 
„Ожалошћена породица“, „Др“, „Покојник“…

НУШИЋ
Утекао сам, ишчупао се из загрљаја Madame la Mort. 

НОВИНАР
Па, како је било тамо… на оној страни живота?

НУШИЋ
Било је – исто као овде, на Земљи. Чини ми се да сам 
то сањао. Пакао… Какве лепотице! Моја Јелена… 
И оне друге, напупеле, врцкасте, ђаволасте, знају 
знање…

НОВИНАР
Значи ли то да је пакао као јавна кућа, бордел?

НУШИЋ
Ама, јок. Варљиво место у коме се сви клањају вођи. 
Опште позната политичка ситуација: он их час вуче за 
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НОВИ ДРАМСКИ ТЕКСТ

нос, час удара на муке. 

НОВИНАР
Чему онда све те лепотице?

НУШИЋ
Без лепих жена нема пакла ни на земљи ни под 
земљом. 

НОВИНАР
Да сте на моме месту, да сте опет новинар, које бисте 
питање поставили Браниславу Нушићу.

НУШИЋ
Питао бих га за чим чезне. А он би ми одговорио: за 
глумцима и глумицама, ознојеним од страсти и напо-
ра на представи, за лумповањима с њима…

НОВИНАР
Зар вам тога није било доста у животу?

НУШИЋ
Рекао сам већ: позориште је шуга, чешеш се док си 
жив. Хајде, иди, младићу, уморан сам. Прођи кроз 
кућу да те сви виде, јер ће иначе рећи да си измислио 
разговор са мном. Како нико није чуо наш разговор, 
можеш да измишљаш до миле воље. Уосталом, какав 
би ти био новинар кад не би све измислио? Само не-
мој да испаднем много паметан, као ја знам одговоре 
на сва питања овог света. Напиши нешто смешно, да 
се људи развеселе због мене још једном. А шта може 
бити смешније од Арлекина који би још да се церека 
људима у брк, иако му је душа у носу?

НОВИНАР се благо наклони и пође. 

НУШИЋ
Стани!... Кажи ми шта си нажврљао о мени у том не-
крологу!

НОВИНАР
Написао сам да сте смехом одагнали мрак, да сте нас 
научили да је живот леп упркос свему, ако умеш да 
отрпиш ударце и опростиш… 

НУШИЋ
Патетична мудросерина! Ја сам се једноставно зафр-
кавао, играо се, засмејавао људе да би позоришна 
каса била што пунија.

НОВИНАР
Збогом и хвала.

НОВИНАР одлази. 

НУШИЋ
Скини тај мргодни израз с лица. Умире један старац. 
Врло важно! 

МРАК

 ТРЕЋИ ЧИН
РАЈ

Милозвучно одјекује композиција Глена Милера 
„Moonlight Serenade“ у извођењу његовог великог ор-
кестра пре него што се осветли идентичан призор 
угодне забаве високог друштва, какав смо видели на 
почетку сцене у паклу.

Нестале су тешке гвоздене решетке и бодљикава 
жица, а опет су на сцени плетене гарнитуре, цвет-
ни аранжмани и други елементи луксузне „коктел 
партије“. Згасли си и снажни логорашки рефлектори, 
а над сценом лебди отмени разнобојни “light-show“. 
Једноставно, понавља се сценографија у којој је про-
текао највећи део другог чина, с том разликом што је 
путоказ у пакао на пет језика и Дантеово упозорење 
да изоставимо сваку наду, заменио натпис PARADISE 
– OUR WAY OF LIFE.

Четири ђавола-певача сада су четири анђела у 
златастим пругастим прслуцима, са опасаним 
пиштољима, који ће послуживати пиће као лакеји. 
Они су заузели четири угла сцене одакле, с чашама 
на послужавницима, мотре све што се збива. Ту је и 
АГЕНТ, човек јаких обрва и осорног држања, опасног 
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лика, који стоји по страни. Журно и љутито улази 
ЏОН ДИЛИНГЕР, у пењоару, са томпусом међу зубима, 
са примерком „Њујорк тајмса“ у рукама. Раздражљив, 
нервозан, гужва новине у тренутку кад са друге стра-
не улази НУШИЋ. Милерова музика постепено се ути-
шава.

НУШИЋ се накашље.

ДИЛИНГЕР
(Угледа га, раздере се) Who are you, for God`s sake?

НУШИЋ
(Бојажљиво) Bon soir.

ДИЛИНГЕР
(Бесно) Простим језиком: ја сам овај… (Потура му 
новину под нос)… државни непријатељ, пљачкаш ба-
нака, неухвативи Џон Дилингер! Не остављају ме на 
миру ни мртвог!... Пишу да сам створио подземну им-
перију! Јесам, па шта? Нека је створи тај што је наж-
врљао овај… oвај shit о мени! Сви би они, и мали и 
велики, да се мењају са мном! Али, немају муда!

НУШИЋ
Јесте, чуо сам за вас, ви сте славнији и од Марка Тве-
на.

ДИЛИНГЕР
Ко је тај… Твен?

НУШИЋ
Он је вицкаст, бубри од идеја, познаје људе!

ДИЛИНГЕР
Хм! Бубри од идеја? А које људе познаје, оне у тужи-
лаштву?

НУШИЋ
Тај познаје свакога…

ДИЛИНГЕР
Шта дилује: цирку, шњуфу или курве? Кажи му да се 

држи даље од банака и Финансијског дистрикта. То 
припада мени. 

НУШИЋ
Он је писац.

ДИЛИНГЕР
Писац? Којешта! Губитник! А шта ти тражиш овде?

НУШИЋ
И ја се питам. Бојим се да сам залутао… 

ДИЛИНГЕР
Упао си у мој real estate у ексклузивном департману 
раја. Изгледаш ми некако смушено, изгубљено? (Шче-
па га за гушу) Да ниси ти можда пајкан? Гукни!? 

НУШИЋ
Ја... ја сам – туриста… Скитам, разгледам. Нисам се 
надао да ћу вас овде затећи?

ДИЛИНГЕР
(Одгурне га) Концесија! Платио – добио! Мислиш да 
би рај био рај да нема нас који покривамо трошкове? 
Овде сви само троше на своје уживање!

НУШИЋ
Ако немате ништа против, ја бих навратио други пут…

ДИЛИНГЕР
No, be my guest! Славим рођендан. Ах, ево и првих 
гостију…

Улази ПРАВЕДНИК, и иза њега ушуња се АГАТОН, Ну-
шићев лик из „Ожалошћене породице“.

ДИЛИНГЕР
Well, well, well, добро дошли, господине праведниче!

ПРАВЕДНИК
Срећан рођендан, Џон!
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ДИЛИНГЕР
Хвала, узмите пиће. Сад ћу ја… (Изиђе).

ПРАВЕДНИК
А ви сте… нисмо се досад срели?

НУШИЋ
Ја... само онако, у пролазу…

ПРАВЕДНИК
(Плачљиво) Имате ли, забога, нешто ново да исприча-
те? Нешто потресно, узбудљиво?

НУШИЋ
Па, не знам… Можда оно да лопуже увек имају кеца у 
рукаву, на земљи и на небу…

ПРАВЕДНИК
Каква отрцана бљутава мисао! Прегазило вас време. 
Ох, и ви сте досадни! У рају влада бесконачна доса-
да… Ја сам се, господине, целог живота одрицао 
задовољстава и порока, постио, мучио своје тело и 
душу, остао жељан… Хтели да ме прогласе за свеца… 
Надао сам се да ћу у рају бити награђен. А оно – овде 
се ништа не догађа. Тако ми је досадно, господине!

НУШИЋ
Како да вам помогнем?

АГАТОН
(Ишуња се иза велике саксије с цвећем) … Можда бих 
ја могао да помогнем?

НУШИЋ
Агатоне, и ти у рају?!

ПРАВЕДНИК
Да ли ви можда можете да изазовете неко узбуђење, 
нешто драматично?

АГАТОН
Ако ико може, то је он – господин Нушић. Он је драм-
ски писац!

ПРАВЕДНИК
Заиста? (НУШИЋУ) Хајде онда, учините да мало уздрх-
тимо, да устрептимо! Да растерамо ову летаргију!

НУШИЋ
Позориште у рају? Сјајна мисао! Дакле, позориште 
без цензуре, без мешања и утицаја власти? Слободно 
позориште?!

ПРАВЕДНИК
Тако је! 

НУШИЋ
Најзад! Имам један текст. (Извади из унутрашњег џепа 
хрпу папира – рукопис драмског текста). То је коме-
дија... 

ПРАВЕДНИК
Комедија! То сам чекао! Да се церекамо! Доле, на 
земљи, обуздавао сам смех, делећи Исусове муке. 
Жељан сам смеха!

НУШИЋ
А глумци? Где ћемо наћи глумце, с обзиром да су го-
тови сви у паклу?

ПРАВЕДНИК
Поделићемо улоге ми, овде! Ох, ето правог узбуђења!

АГАТОН
На мене не рачунајте. Мене су глумци уништили, ут-
ркивали се ко ће да ме прикаже што горим! Мрзим 
глумце, мрзим позориште. Уосталом, ја сам драмски 
лик, а не глумац!

НУШИЋ га узме испод руке и изведе на просценијум. 

НУШИЋ
Шта ћеш ти овде? Твоје место није у рају!

АГАТОН
Рачунам да ме као старог пријатеља нећете издати? 
Увукао сам се илегално, знате како је, пара врти … 

НОВИ ДРАМСКИ ТЕКСТ
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НУШИЋ
Такве као што си ти треба гурнути на дно пакла!

АГАТОН
Ко каже? Ага, увек сте били у заблуди! Ја сам потребан 
– њему!

НУШИЋ
Коме? 

Улази ЏОН ДИЛИНГЕР у белом оделу, кицош, залепљене 
косе бриљантином.

АГАТОН
Њему.

НУШИЋ
Ти?

АГАТОН
Јесам ли ја у вашој „Ожалошћеној породици“ бивши 
срески начелник?

НУШИЋ
Јеси.

АГАТОН
Јесам ли управљао народом, срезом од 52.374 ста-
новника?

НУШИЋ
Јеси.

АГАТОН
Е, видите, овај краљ мафије мора да се ослони на не-
кога ко уме да викне „мирно“, и да свих 52.374 ганг-
стера стану у фронт и да само трепћу! А од вас, кога 
сматрам својим оцем, очекујем да ме препоручите 
будућем газди.

НУШИЋ
Хоћу. А знаш ли зашто? Зато што си где год био увек 
остављао смрдљив траг!

АГАТОН
То су ме оклеветале новине, тамо доле, код нас. Ко је 
у Србији икада у јавности оставио „миришљав траг“?

ДИЛИНГЕР
(Пошто опази АГАТОНА) Имамо још једног непознатог 
госта?

НУШИЋ
Он је кројен по вашој мустри. 

ДИЛИНГЕР
(АГАТОНУ) Одакле долазиш?

АГАТОН
Из Србије.

ДИЛИНГЕР
Ха! Габријел Принцип! – бум – у аустријског великог 
боса! Сјајан погодак! Ја сам начитан човек. Две трећи-
не живота провео сам у затвору. А у затвору или чи-
таш или полудиш. Има и оних који полуде од читања 
ван затвора! Како ти стојиш с пуцањем?

АГАТОН
Добро ми иду од руке прангије… оно кад треба огла-
сити нешто крупно. 

ДИЛИНГЕР
Име?

АГАТОН
Агатон Арсић.

ДИЛИНГЕР
Агатон! Гети!... Улазиш у обезбеђење ове куће.

АГАТОН
Не брините. Куће су моја специјалност.

ПРАВЕДНИК
Џоне, овај господин је написао комедију. Приредиће-
мо представу!

МИОДРАГ ИЛИЋ: АРЛЕКИНОВА ПОСЛЕДЊА АВАНТУРА



ТЕАТРОН 184/185 ЈЕСЕН/ЗИМА 201834

ДИЛИНГЕР
Одлично! Хоћу главну улогу. Ја сам рођени глумац. Из-
гурали су неког Клерка Гебла, а да није било глуме зар 
бих ја вртео око малог прста полицију, тужиоце, сена-
торе, новинаре…? Тај Гебл дошао ми је главе. Убили 
ме пред биоскопом где сам гледао његов филм!.. А о 
чему је та комедија?

НУШИЋ
Наслов гласи „Новац, гладац, колац“… 

ДИЛИНГЕР
Хм, оно „новац“ – о-кеј. Али, „колац“…? Сувише је 
оријентално.

НУШИЋ
То је смешна прича.

ДИЛИНГЕР
Ствар мора да буде јасна: два гега, пет псовки, ауто 
експлодира „бууум“, рафал „така-така-така“, трас-трас 
песницама, тип је мртав, онда секс на брзину и happy 
end!

НУШИЋ
Ја сам мислио да буде мало друкчије. Мој главни ју-
нак је политичка битанга, проневеритељ, склон жен-
скама…

АГЕНТ
(Који је стајао по страни, приђе; строго) То мора да 
прође кроз филтер обавештајне службе!

НУШИЋ
Али, у рају влада слобода! Овде нема „филтера“!

Тренутак раније ушли су ГЕНЕРАЛ и КИП СЛОБОДЕ. Он 
је у униформи, крупан, надмен и осион, а Кип Слободе 
је позната женска фигура с бакљом, сада угашеном.

КИП СЛОБОДЕ
О мени се распитујеш? Ја представљам слободу!

ГЕНЕРАЛ
Ко то чачка око слободе и зашто? 

НУШИЋ
Ја, како да кажем…

ГЕНЕРАЛ
Што тебе сврби слобода? Чија слобода?

НУШИЋ
Она треба да буде свачија по мало.

ГЕНЕРАЛ
Ма немој! Слобода је роба, сер. Јасно!… Слобода се 
купује на метар и на кило! Колико пара – толико сло-
боде. Јасно! А потом колико слободе – толико пара!

НУШИЋ
Судећи по тој лепој одећи, кладио бих се да сте ви… 
војник?

ГЕНЕРАЛ
Да, лаки небески дивизион.

ДИЛИНГЕР
Господине генерале, опростите му. Упао је непозван, 
новајлија. (НУШИЋУ) Чуо си за нашег генерала?

НУШИЋ
Чуо, јакако. (КИПУ СЛОБОДЕ) И ти си ми однекуд по-
зната?

КИП СЛОБОДЕ
Сликали су ме милионима пута и сад сам на свим раз-
гледницама.

ГЕНЕРАЛ
Ненадмашна моћ тржишта! Јасно! Величина нашег 
предузетничког духа!

КИП СЛОБОДЕ
У то име молим један виски on the rocks!

НОВИ ДРАМСКИ ТЕКСТ



35ЈЕСЕН/ЗИМА 2018 ТЕАТРОН 184/185

МИОДРАГ ИЛИЋ: АРЛЕКИНОВА ПОСЛЕДЊА АВАНТУРА

Лакеј приступи, служи је.

ГЕНЕРАЛ
Не би смела да шљемаш! Шта ћемо с пијаном слобо-
дом?

КИП СЛОБОДЕ
Ја то због леђа. Укочило ме у крстима. Стојим вазда на 
оном острву, шиба ме ветар, мраз…

НУШИЋ
Костобоља! Слободи често пуца кичма.

ГЕНЕРАЛ
Да ли то господин алудира на нашу слободу?

НУШИЋ
Ма, не, шалио сам се. 

ГЕНЕРАЛ
Држи језик за зубима. Јасно!

НУШИЋ
Кажу да овде влада толеранција, љубав…?

ГЕНЕРАЛ
Влада, по нашим правилима. Милине нашег начина 
живота осетиће сви. На небу и на Земљи.

НУШИЋ
Како ћете то постићи?

АГЕНТ стане иза ГЕНЕРАЛА.
ГЕНЕРАЛ

Милом или силом. Јасно! Ко буде остао закуцан у ло-
калним ограничењима, обичајима, историји и слич-
ним глупостима, добиће по њушци.

АГАТОН
Одох ја да обиђем кућу. (Одлази).

ГЕНЕРАЛ
У рају сви морају бити срећни! Јасно! (ПРАВЕДНИКУ) 

Јеси ли ти срећан?

ПРАВЕДНИК
Наравно, наравно, кад ви кажете.

ГЕНЕРАЛ
Хм? Ниси баш убеђен?

ПРАВЕДНИК
Мени, као праведнику, приличи да говорим чисту ис-
тину. А истина је да је овде, у рају, све предвидљиво, 
непроменљиво, досадно!

ГЕНЕРАЛ
Што ће рећи да ти ниси срећан! Признај!

ПРАВЕДНИК
Признајем. Очекивао сам од раја више радости, више 
страсти…

ГЕНЕРАЛ
Усуђујеш се да будеш против рајског поретка?

ПРАВЕДНИК
Нипошто, ја сам ваш душом и телом!

ГЕНЕРАЛ
Напунио гаће! Ха! Таквог те хоћу, праведниче! Оно 
најлепше што могу да осетим то је људски страх! 
Страх ме опија као… као виски, као секс! (ДИЛИНГЕ-
РУ) Колико си ти срећан, Џоне?

ДИЛИНГЕР
Постоји један мали проблем: мртав сам. Иначе, у овим 
околностима, срећан сам, да.

ГЕНЕРАЛ
(КИПУ СЛОБОДЕ) А ти, бабускеро, јеси ли срећна?

КИП СЛБОДЕ
Морам бити, шта ћу! Тешка сам 225 тона. Носити толи-
ко слободе на себи није лако.
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ГЕНЕРАЛ
Нема врдања. Или си срећан или ниси! Ко није срећан 
добиће ногом испод репа и марш доле, на Земљу, па 
се дави у оним политичким говнима, побунама, рево-
луцијама, и шта ти ја знам! Политика међу нама није 
циљ, него средство да се остваре лични циљеви.

НУШИЋ
Ако смем… Моја комедија чека. Имамо и нове глум-
це. Молим, пре поделе улога мала аудиција, колико 
да осетим ваше фахове?

ГЕНЕРАЛ
Каква комедија, каква аудиција? Шта то трабуњаш?

ДИЛИНГЕР
Играмо се позоришта. 

ПРАВЕДНИК
Мало забаве није на одмет..? Он каже да је писац.

ГЕНЕРАЛ
Што се позоришта тиче, ја волим лакрдију!

НУШИЋ
Сасвим смо близу. Дакле, хоћемо ли да почнемо с ау-
дицијом?

ДИЛИНГЕР
Па, како ћемо, о чему… и којим редом?

НУШИЋ
Најбоље би било нешто онако – сатирично, о власти 
и дугим прстима…

АГЕНТ
О власти?... Овде нема власти…

НУШИЋ
Има ваљда некога ко управља, ко доноси одлуке?

КИП СЛОБОДЕ
Ујак! Он живи на острву Малдиви.

ПРАВЕДНИК
Нико га никада није видео, али он држи све под кон-
тролом.

ДИЛИНГЕР
Претекао ме! Купио је све што видиш око себе – 
цветне долине, бистре реке, раскошне шуме, облаке, 
сунчеву топлоту…

НУШИЋ
Записано је да овде нема куповине и продаје!

ДИЛИНГЕР
Рајска корпорација у целини припада ономе ко да 
више. Ујак је добио концесију на неодређено време.

НУШИЋ
Шта он то овде контролише?

Анђели поново иступају. „Репују“ измењеним, готово 
женским гласовима.

ПРВИ АНЂЕО
Индустрију хране…

ДРУГИ АНЂЕО
Спорт, забаву, куглане… Моду, чак кишобране!

ТРЕЋИ АНЂЕО
… Електране и топлане, пилане и енергане…

ЧЕТВРТИ АНЂЕО
… циглане и црепане, и новине штампане…

ДИЛИНГЕР
(И он „репује, као и остали)… аероплане, возове и 
шећеране… 

ПРАВЕДНИК
…кикирики и банане…

ДИЛИНГЕР
… хотеле, кафане, копакабане...

НОВИ ДРАМСКИ ТЕКСТ
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КИП СЛОБОДЕ
… путеве, мостове и бране…

ДИЛИНГЕР
… банке, стокове стоке поклане…

ГЕНЕРАЛ
… коцкарнице, ђубретане и црне и беле вране!

КИП СЛОБОДЕ
… Ко уме да га чује и слуша, рајски ће живети његова 
душа!

Крај „реповања“. Сви се поклоне.

НУШИЋ
Браво! Браво! Каква аудиција! Прелазимо на поделу 
улога. (ДИЛИНГЕРУ)) Ти ћеш играти Благоја, чувара 
општинске благајне, који поред живе жене издржава 
љубавницу Драгињу и на њу троши државни новац…

ДИЛИНГЕР
Да ли ти алудираш на нешто, а?

НУШИЋ
Боже сачувај! То је само у комедији, кобајаги! 

КИП СЛОБОДЕ
Је л` могу ја да играм ту љубавницу Драгињу?

ДИЛИНГЕР
Таман посла!

КИП СЛОБОДЕ
Што да не? Шта мени фали?

ДИЛИНГЕР
Пропелер да будеш цепелин!

КИП СЛОБОДЕ
Срам те било! 

НУШИЋ
Молим, молим! (КИПУ СЛОБОДЕ) Ти ћеш, кево, бити 
Благојева, то јест његова жена, једна роспија и ош-
троконђа која хоће очи да му ископа…

КИП СЛОБОДЕ
Ја?! Овако фина и нежна? 

ГЕНЕРАЛ
А коју си улогу мени наменио, да те чујем? 

НУШИЋ
Ви ћете, генерале, тумачити лик Драгињиног мужа, 
односно мужа Благојеве љубавнице, једног рогоњу и 
левенту, који не види шта му се дешава испред носа.

ГЕНЕРАЛ
Још једну реч и заврнућу ти шију!

НУШИЋ
Знао сам. Увек кад сам делио улоге живот ми је висио 
о концу.

ПРАВЕДНИК
А ја? Шта ћу ја да играм?

НУШИЋ
Ти ћеш бити пицин поштар, то јест онај који пези, 
носи љубавна писма, а онда уцени чувара општинске 
благајне који сазнаје да се његова љубавница, речена 
Драгиња, спанђала са оџачарем који јој је џарао
чунак…

ПРАВЕДНИК
Ко ту да се снађе?

НУШИЋ
Имамо проблем. Фали нам Драгиња? 

КИП СЛОБОДЕ
Нека профукњача? 
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АГЕНТ
Све сами лопови и курве! У име федералних чувара 
реда и мира прекидам даљи рад на представи, док 
надлежни за јавни морал не донесу одлуку о томе 
да ли се у рају може играти такав комад. Уместо тога, 
изненађење! Срећан рођендан, господине Дилингер!

ДИЛИНГЕР
Ох, хвала, хвала.

КИП СЛОБОДЕ
Са сузама у очима желим вам да још много година 
учите памети све оне који се опиру и ритају!!

ГЕНЕРАЛ
И да заједнички, песмицом и песницом, ширимо рајс-
ке благодети!

Наоружани анђели угурају велику торту на точко-
вима. Сви певају „Happy birth-day to you“. Завршавају 
громким „Хјуреи!“. Утом из торте изиђе мање-више 
голишава лепотица (курва) и седне ДИЛИНГЕРУ у кри-
ло. АГЕНТ фотографише тај призор. Севне блиц.

ДИЛИНГЕР
Нигде се рођендан овако не слави као у рају!

ГЕНЕРАЛ
То је зато што нико нема шта да слави, осим нас. Роди-
ти се на смрадном асфалту Европе, у леденој тундри 
Сибира, на пустињском песку којим гмижу шкорпије, 
на разређеном ваздуху Хималаја, па то је чист прома-
шај! Зар да се прославља промашај?

КУРВА
Ја сам сваки свој рођендан славила под свиленим 
балдахинима „Хилтона“ после богатих поклона! Како 
да не узвратим?

КИП СЛОБОДЕ
А ја сам, ћерко, оматорела. Своје најбоље године спр-
цала сам зурећи у мутну будућност. Моја бакља осве-
тљава свет слободом 132 године! Колико је само га-

лебова какило по мени! Али, нисам посустала, нисам 
се поколебала!

ГЕНЕРАЛ
(Грми) Ми смо срећни, ми смо радосни, наша душа 
пева химну захвалности! 

Четврти анђео дискретно оде са сцене.

ГЕНЕРАЛ
У рају свако има име и презиме, број социјалног оси-
гурања. Сви остали, тамо, на Земљи, само су безиме-
ни инсекти.

КУРВА
Господине генерале, сва сам се најежила! Ваш глас, 
ваша снага! Ноге ми отказују!

ПРАВЕДНИК
(Безазлено) Мораш их подићи у вис, због крвотока.

НУШИЋ
Ти си, лутко, моја Драгиња! Та улога је за тебе као ру-
кавица!

ГЕНЕРАЛ
Опет ти о позоришту!

НУШИЋ
У позоришту је спас.

АГЕНТ
Губи се одавде!

ГЕНЕРАЛ
Имаш ли ти још нешто у глави осим тих… лакрдија?

НУШИЋ
Имам. Имам много питања. 

ГЕНЕРАЛ
Добро, питај.

НОВИ ДРАМСКИ ТЕКСТ
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НУШИЋ
Зашто становници раја имају по четири резе и ланац 
на вратима? 

АГЕНТ се приближи НУШИЋУ, прекрсти руке, мотри га.

ГЕНЕРАЛ
Ради своје сигурности. Чувају свету приватну имови-
ну!

НУШИЋ
Зар и у рају има арамија?

ПРАВЕДНИК
Ох, итекако! Никад не знаш ко ће да те опељеши!

ДИЛИНГЕР
Сваки Рајанин има по два пиштоља. Један за празни-
ке и један за сваки дан.

НУШИЋ
И пуцају из тих пиштоља?

ГЕНЕРАЛ
Мање-више да. Суну каткад и шаржер из аутомата. Је 
л` тако, Џоне?

ДИЛИНГЕР
Тако је. Међутим, ја имам велика потраживања због 
свих тих уцмеканих. 

ГЕНЕРАЛ
Каква потраживања?

ДИЛИНГЕР
Сваки уцмекани остао ми је дужан за потрошену 
муницију. Кад држава бомбардује другу државу ис-
постави јој рачун за бачене бомбе. А кад моји људи 
одстреле неког мамлаза, ником ништа! Шта ћемо с 
мојим трошковима? 

ГЕНЕРАЛ
Због твојих „трошкова“ наши затвори су препуни не-

спретњаковића, глупака и губитника! Живот припада 
винерима, а лузери уваљују пореске обвезнике у гу-
битак профита! 

НУШИЋ
Што не уведете порез на лешеве, па мртви да намире 
дуг?

ГЕНЕРАЛ
Shut up! Је ли, шта се то тебе тиче?

НУШИЋ
Да ли се и ви, гос`н генерале, замандаљујете резама 
и ланцима?

АГЕНТ се сасвим приближи НУШИЋУ. Уноси му се у лице.

АГЕНТ
Та питања имају опасан скривени смисао! За кога ра-
диш?

НУШИЋ
Сада само за себе. Овога ми крста!

ГЕНЕРАЛ
За кога радиш?! 

ДИЛИНГЕР збаци лепотицу из свог крила, устане.

АГЕНТ
Ко си ти? Одакле си дошао?

НУШИЋ
Из Србије, људи!

АГЕНТ
Из Сибирије!?

ГЕНЕРАЛ
Рус?! Рус у мојој близини?

НУШИЋ
Какав Рус! Србин…Србенда! Српска луцпрда!
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ПРАВЕДНИК
Најзад нешто узбудљиво! 

ГЕНЕРАЛ
Србин? Руски шпијун. Јасно! Руси и Срби шпијунирају 
једни за друге. 

АГЕНТ
А она твоја „комедија“! Чувар државних пара краде 
због женске која вара мужа и њега, глупог љубавни-
ка, са оџачарем! А будалу треба да игра ко – генерал 
лично! Антидржавна пропаганда! 

НУШИЋ
Ама, не! Мени само треба позориште.

НУШИЋ
Позориште је игра која нас прочишћава!

КУРВА
Нека прочишћава такве као ти! Ми, фини, бели, по-
божни, ми смо довољно чисти!

АГЕНТ
(Викне) Security, please!

Анђели потржу пиштоље. ЧЕТВРТИ АНЂЕО који се ра-
није неприметно удаљио, доводи АГАТОНА носећи ве-
лики сребрни послужавник. 

ЧЕТВРТИ АНЂЕО
Овога сам шчепао на делу! Краде сребро!

АГАТОН
Сажаљевам случај. Прешло ми у навику… 

ГЕНЕРАЛ
… Put them under arrest!

Агент везује руке лисицама и Нушићу и Агатону.

ДИЛИНГЕР
Јеби га, сваки мој рођендан завршава се хапшењем.

НУШИЋ
Господо, молим вас, ја сам обичан писац, коме-
дијант… Ја сам се шалио.

AГЕНТ
Свака шала подлеже провери њеног скривеног 
смисла. Сви уљези су шпијуни! 

НУШИЋ
Мој циљ је био да прикупим податке о рају, како бих…

ГЕНЕРАЛ
Јесте га чули? Да прикупи податке! (Дрекне) Drive him 
to the hell! Let them die, both of them!

АГЕНТ и анђели одводе збуњеног НУШИЋА и спетља-
ног АГАТОНА. 

НУШИЋ
(У одласку) То је забуна!... Плиииз! Ја сам спрдач, зе-
зант, али нисам шпијун, мајке ми миле!...

Кад одведу НУШИЋА – мукла тишина.

КУРВА
Баш ми је жао комедијанта. Има тужне окице као мој 
пекинезер.

ЕПИЛОГ

Канцеларија Светог Петра, по свему као на почетку. 
СВЕТИ ПЕТАР се дубоко унео у списе на столу, осветље-
не упаљеном свећом. Изненада упада НУШИЋ, без ре-
денгота, у раздрљеној кошуљи, чупав. Петар се тргне 
и устане. НУШИЋ је задихан, унезверен, изнемогао.

СВ. ПЕТАР
Ага! Браниславе!... Откуд ти? Шта се догодило?

НОВИ ДРАМСКИ ТЕКСТ
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НУШИЋ
Стрпали ме у бајбок! И повели у неки логор на пустом 
острву.

СВ. ПЕТАР
Утекао си?

НУШИЋ
Јесам. Главом без обзира. Преварио стражара једним 
вицем и док се он церекао, ја… (Покаже руком „кид-
нуо“).

СВ. ПЕТАР
Имам извештај да си прошао и кроз пакао и кроз рај?

НУШИЋ
Тако је. Још ми се у врти у глави! 

СВ. ПЕТАР
Па, шта кажеш?

НУШИЋ
Кажем да ће ми прснути глава од збрке.

СВ. ПЕТАР
Мораш да изабереш своје коначно боравиште.

НУШИЋ
Како да изаберем, како? И у паклу и у рају - ружан сан. 
Нема мени мира ни тамо ни амо. У паклу - превара, 
лаж и камџије, у рају – осионост и страх! Кога ти све 
нисам срео! 

СВ. ПЕТАР
Добро, зар у рају није ипак… онако рајски?

НУШИЋ
Ма, јок! Тамо помешано све и свашта, једно друго гле-
да кроз нишан! Не разликују сир од Сирије, Сибир од 
Србије, Русију од бусије. Тотална конфузија!

СВ. ПЕТАР
Зар ниси срео срећне и блажене?

НУШИЋ
Срећни и блажени су само они набрекли од пара. 
Грех теби на душу. Како си могао да пропустиш у рај 
толике пробисвете? Рај личи на конгрес банкара, 
пропалих политичара и лопова.

СВ. ПЕТАР
То је политика, Браниславе, сине.

НУШИЋ
Небеска политика?

СВ. ПЕТАР
Универзална, свугде и увек, коју ти, с твојом памећу 
гмизавог смртника, не разумеш.

НУШИЋ
Као да чујем речи господина Пашића. Ено га, и он је 
у рају!

СВ. ПЕТАР
Дабоме да јесте. Потребан нам је. Стари лисац мири 
непомирљиве – леве и десне, умерене и екстремне, 
напредњаке и назадњаке, националисте и интерна-
ционалисте, конзервативце и револуционаре, неза-
висне и трабанте, фанатике и реформисте… Све се то 
пренело у посмртну вечност.

НУШИЋ
Па где ћу ја да се денем, кукала ми ујна? 

СВ. ПЕТАР
А што да се удеваш? Завуци главу у јорган! Жмури!

НУШИЋ
Како? Како један писац да ћути и жмури?! 

СВ. ПЕТАР
Много си клонуо. Ваљда си срео и неког задовољног?

НУШИЋ
Срео сам у рају земљака кога су ухапсили што је си-
ловао камилу!
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СВ. ПЕТАР
Прекрсти се, шта то лупеташ!?

НУШИЋ
Његова жена се зове Ћамила, што они читају као „ка-
мила“. Она га пријавила да ју је спопао трећи пут исте 
ноћи, кад њој више није било до тога! Узнемирио је 
сексуално рођену жену! И – награисао!

СВ. ПЕТАР
Људска права, наравно! Зар је у паклу сношљивије?

НУШИЋ
Ма, јок! Џаба ти било и раја и пакла!

СВ. ПЕТАР
Шта ћемо онда? Куд ћу с тобом?

НУШИЋ
Ја бих најрадије да ме вратиш доле, у Скадарлију. Ма-
кар као шебој у саксији у неком ћошку или као врапца 
под стрехом? Зар не може моја душа да се пресели у 
нешто живо у кафани? Макар у миша?

СВ. ПЕТАР
Какво си ти спадало! Ти ми разбијаш досаду. Кад бих 
могао да те узмем за свог секретара? Морам да до-
бијем дозволу одозго. А дотле…. Шта ћу с тобом до-
тле?

Више гласова, кораци, ударање у врата. 

НУШИЋ
Потера! Мене траже!... Јао, где ћу? Свети Петар от-
вори велики дрвени ковчег.

СВ. ПЕТАР
Упадај! И да ниси шушнуо!

НУШИЋ се брже-боље увуче у ковчег. СВЕТИ ПЕТАР спус-
ти поклопац и седне на њега. Упадају АГЕНТ и четири 
наоружана анђела, сваки сада са шлемом на глави и 
аутоматском пушком преко рамена.

АГЕНТ
Где је бегунац? Говори!

СВ. ПЕТАР
Који бегунац?

АГЕНТ
Траг води довде!

СВ. ПЕТАР
Нисам видео никога.

АГЕНТ
Ниси? Баш као што му ниси дозволио да се ушуња у 
рај? Ко те је овластио да пропушташ којекакве сумњи-
ве типове, да им дозвољаваш да иду у разгледање, 
као да смо ми туристичка атракција?!

СВ. ПЕТАР
О коме је реч?

АГЕНТ
О твом српском штићенику! Оном шаљивџији који 
зајебава све одреда! Је ли, за кога ти радиш? 

СВ. ПЕТАР
Ја сам независна аутономна личност.

АГЕНТ
Нема независних! Или си за нас или против нас! Такви 
што замишљају да имају неку изузетну памет одавно 
су или нахранили црве или играју пинк-понк у Синг-
сингу!... Дижи се! Вежите га! 

Два анђела приступе СВЕТОМ ПЕТРУ. Један му веже 
руке лисицама. 

СВ. ПЕТАР
Куд ћете са мном?

АГЕНТ
На једно лепо острво насред окена! Полази!

НОВИ ДРАМСКИ ТЕКСТ
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Одводе га. Последњи изиђе АГЕНТ, пошто баци сумњи-
чав поглед по целој просторији.
Пауза. 
НУШИЋ промоли главу из ковчега. Уверивши се да 
нема никога у канцеларији, изиђе. Осврће се око себе, 
неодлучан. Иступи сасвим напред.

НУШИЋ
Шта сад? Да ја будем Свети Петар? Да шаљем душе 
лево и десно, да судим о греховима и заслугама? Сви-
ма онима који носе пакао у себи, а чезну узалудно за 
некаквим рајем? Зар се пакао није преселио у рај, зар 
се два воза нису сударила, а олупине се помешале? 
Свакоме ко намерава да једном умре предлажем да 
се окане и да сачека неко треће одредиште. А ја? … 
Увек кад сам био у ћорсокаку проналазио сам спас на 
позорници. Под оним светлостима дише се слободно. 
Самообмана? Па шта? Шта у животу није самообмана? 
Вера? Поверење? Нада и чекање промене?... Можда 
да напишем нови комад? Комедију? Трагедију? За 
кога?... 

Куцање на вратима.

НУШИЋ
Хајде, уђи! Не бој се.

Улази средовечна сподоба (травестит), нови ГРЕШ-
НИК, у коме препознајемо глумца који је имао улогу 
тенисера у Паклу и младог новинара. Мушко лице ис-
под женске перике, минђуше на ушима, тесно припије-
не „хеланке“, високе потпетице…

НОВИ ГРЕШНИК
Good morning.

НУШИЋ
(Гледа га, онемео од чуда) …Који си сад па ти?

ГРЕШНИК
Ви сте, како ми се чини, тај чувени господин Петар?

НУШИЋ
(Брецне се) Нисам ја никакав господин! 

ГРЕШНИК
Слутим да је ово пријемна канцеларија?

НУШИЋ
Добро слутиш. Ово је рецепција најстаријег и највећег 
интернационалног хотела, а ја ти дођем као портир 
који даје кључеве за удобан и врло неудобан смештај. 

ГРЕШНИК
Без увреде, нисам вас тако замишљао.

НУШИЋ
И ти си поприлично незамислив. Име и презиме?

ГРЕШНИК
Златко Сребрић.

НУШИЋ оде до полице, вади кутију на којој је крупно 
„С“. Враћа се до стола. Отвори досије.

НУШИЋ
Аух, црни сине или ћерко!... Рачун у банци на Кајман-
ским острвима без објашњења порекла…… Живот-
но гесло „ја теби – ти мени“ или танте за кукуреку!… 
Женио се пет пута, посејао децу и пустио је којекуда, а 
онда променио пол!... Матурирао, магистрирао и док-
торирао истовремено!... Занимање доктор на даљи-
ну! Ти, исцелитељ, у Београду, а болесник у Кривој 
Феји!... Шта ћу с тобом, кукала ти стрина? 

Улази АГЕНТ.

АГЕНТ
Предаћеш му дужност!

НУШИЋ
Коме?

АГЕНТ
Њему, разуме се.
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НУШИЋ
Али, по ком основу? Ово створење је…

АГЕНТ
Он, она, свеједно, није „створење“, већ пословни 
субјекат који је депоновао улог у банкама у Вануату и 
Тувалу. Он преузима овдашњи бизнис.

НУШИЋ
А правда? Правда која стиже свакога?

АГЕНТ
Прибери се, комедијанту. Колико пара – толико прав-
де. Док је онај склеротични, оматуфели Петар овде 
жарио и палио као волонтер, све је ишло траљаво. 
Нови диспечер, овај господин, пардон госпођа, пла-
тила је закуп, концесију. Све што заради, иде њој! За 
громадни терет одговорности – громадни профит! 
Дабоме! Тако универзум функционише. Хајде, идемо! 

НУШИЋ
Шта ће бити са мном?

АГЕНТ
Идеш у затвор, у такозвано чистилиште, где ћеш зау-
век бити под истрагом… у друштву многих смутљива-
ца над којима се истрага никада не завршава. Чекају 
те Галилео, онај свадљивац Макијавели, Вили из Стра-
форда, и твој драги Жан који се подсмевао уображе-
ном болеснику и умро насред сцене. Све саме мути-
воде и подстрекачи нереда!

НУШИЋ
Смем да узмем бицикл?

АГЕНТ
Ти си ипак ћакнут!

НУШИЋ
Како пешице да посећујем Љубинку?

АГЕНТ
Заборави све Љубинке.

НУШИЋ
Па шта да радим тамо, у тој бестрагији?

АГЕНТ
Пиши комедије до миле воље, али пази никакве спр-
дње на рачун власти!

НУШИЋ
А на твој рачун? Смешан си као страшило за вране.

АГЕНТ
Само пробај!

НУШИЋ
Комедиограф за живота – комедиограф и после смр-
ти! Шта ми можеш? Да ме стрељаш мртвог? То ће тек 
бити комедија!.. Тужна, додуше, као све комедије.

АГЕНТ
Полази! Истрага над тобом тек почиње!

НУШИЋ
Није ми први пут. Сретаћемо се ти и ја док је неба и 
Земље. (Оде).

АГЕНТ и ГРЕШНИК се рукују. ГРЕШНИК седне за сто Све-
тог Петра. АГЕНТ се поклони и оде. ГРЕШНИК извади 
мобилни телефон. Дигне ноге на сто. Упушта се у 
ћаскање. Уместо музике – какофонија грмљавине и 
људских крештавих гласова. 

МРАК ИЛИ ЗАВЕСА

К Р А Ј

НОВИ ДРАМСКИ ТЕКСТ
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Милош М. Радовић

Mиoдрaг Илић je нaписao зaбaвaн, духoвит и пoучaн пoзoришни кoмaд 
o Брaнислaву Нушићу. Кoмичнa пaрaбoлa Aрлeкинoвa пoслeдњa aвaн-
турa кao дa je изaшлa из рукaвa вeлкoг кoмeдиoгрaфa. Кao штo je Ну-

шић мнoгa свoja књижeвнa и дрaмскa дeлa рaзвиjao из aнeгдoтa, тaкo je и Илић 
oву пaрaбoлу зaчeo из aнeгдoтe. A oнa би oвaкo изглeдaлa: упoкojи сe вeлики срп-
ски кoмeдиoгрaф Брaнислaв Нушић и oдe свeтoм Пeтру нa суд. Зaмисли сe свeти 
Пeтaр штa дa рaди с њим? Дa л дa гa мeћe у Рaj или дa гa шaљe у Пaкao? Mисли сe 
пa нa крajу рeчe: Хajдe ти Нушићу, oтиди мaлo у пaкao, пa oбиђи мaлo рaj, извиди 
кaкo je дoлe, извиди кaкo je гoрe, тe изaбeри сaм гдe ти je мeстo. И зa jeднo и зa дру-
гo имaш прeпoрукe. Aнeгдoтa дoстojнa Нушићa кojу je дрaмски oсмислиo и сцeн-
ски oживeo Mиoдрaг Илић. A кaкo тaj oбилaзaк изглeдa мoжeмo видeти у кoмaду 
у три чинa, сa jeдним интeрмeцoм и eпилoгoм нa крajу. Нa стaрински, клaсичaн 
нaчин скрojeн кoмaд, рeкли бисмo, пo углeду нa Нушићa кaкo би гa oн крojиo.

И ниje сaмo тo сличнoст сa Нушићeвим дрaмским рукoписoм. Oнa сe oчитуje 
и у диjaлoгу. Диjaлoг Aрлeкинoвe пoслeдњe aвaнтурe je прeцизaн, кoлoритaн у 
oсликaвaњу кaрaктeрa и мeнтaлитeтa jунaкa, дeцeнтaн у мeри кoликo трeнутaк тo 
трaжи и зaбaвaн бeз прoстoтe и бaнaлнoсти. Зaпрaвo у Илићeвoм пoзoришнoм иг-
рoкaзу диjaлoг je свe. Oн нaс зaвoди и зaбaвљa. Oн je истoврeмeнo и сoчнa дрaмскa 
причa и узбудљивa дрaмскa рaдњa. Oн вoди и oбjaшњaвa рaдњу чaк и кaдa су тa 
пojaшњeњa сувишнa. И ту прeстaje свaкa сличнoст сa Нушићeвoм дрaмaтургиjoм.

Илић и Нушић сe рaзилaзe, свaкo идe нa свojу стрaну. Утoликo ћe зaдaтaк 
Mиoдрaгa Илићa бити тeжи. Њeгoв jунaк, упoкojeни Брaнислaв Нушић, ниje сaмo 
глaвни лик и кaрaктeр у дрaмскoj пaрaбoли кojу узимa дa пишe, вeћ je и oбjeкт 
истрaживaњa. 

Врeднoснa eвaлуaциja Брaнислaвa Нушићa тoг нeпрeвaзиђeнoг пoртрeтистe 
нaших нaрaви и нaшeг мeнтaлитeтa je фундaмeнт кojи Mиoдрaг Илић у oвoj кoмич-
нoj пaрaбoли oпсeрвирa. Нимaлo лaк зaдaтaк иaкo je рeч o искуснoм дрaмaтургу, 
кojи сe дo сaдa вишe путa успeшнo пoтврђивao нa дрaмскoм и сцeнaристичком 
пoљу кao и нa пoљу eсejистикe, критикe и журнaлистикe.
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Пoкaзaћe сe дa je oвaj зaдaтaк умнoгoмe спeци-
фичaн. Tрeбa нaписaти зaбaвну, духoвиту пoзoришну 
дрaму o Брaнислaву Нушићу у кojoj je Нушић глaвни 
jунaк и нoсилaц рaдњe, aли истoврeмeнo и субjeкт 
врeднoснe eвaлуaциje. Зa писцa кojи нe жeли дa из-
нeвeри биoгрaфиjу свoг jунaкa, или дa je крeaтивнo 
„нaдoгрaђуje“ зaрaд дрaмскoг узбуђeњa, рaд нa oвoм 
кoмaду пoдрaзумeвao je тeмeљну припрeму. У oвoм 
случajу ниje дoвoљнo сaмo пoзнaвaњe чињeницa 
из живoтa вeликoг кoмeдиoгрaфa, њeгoвo привaт-
нo и jaвнo дeлoвaње, вeћ je билo нужнo пoзнaвaти 
друштвeнe oкoлнoсти, oбичaje, нaвикe и прeдрa-
судe врeмeнa у кoмe je живeo, кao и имaти дубљи 
критички увид у ствaрaлaчки, литeрaрнo-дрaмски 
oпус Брaнислaвa Нушићa, a oндa из свeг тoг oбиљa 
и бoгaтствa чињeницa издвojити oнe нajмaркaнтниje 
кoje вaлoризуjу „ лик и дeлo “ Брaнислaвa Нушићa, кao 
вeликoг српскoг дрaмскoг писцa.

2.
У првoм чину нaслoвљeнoм, Кoд свeтoг Пeтрa, 

кao у кaфaнскoм вицу Брaнислaв Нушић и свeти 
Пeтaр шљeмajу рaкиjу и вoдe рaзгoвoр тaмo гoрe, 
нeгдe, у нeбeскoj кaнцeлaриjи. Рeч пo рeч, рeпликa 
пo рeпликa и фрaгмeнти узбудљивe и прoвoкaтивнe 
биoгрaфиjе вeликoг писцa излaзe нa сцeну. Имa ту 
свeгa и свaчeгa. Oд интимних дeтaљa из пишчeвoг 
љубaвнoг живoтa, oд Дaринкe дo Љубинкe, oд рo-
биjaњa пoд крaљeм Mилaнoм збoг пoдругљивe пeс-
мицe o њeму, пa дo oпчињeнoсти пoзoриштeм кoja гa 
je држaлa цeлoг живoтa... 

НУШИЋ: ... Пoзoриштe je кao шугa. Зaрaзиш сe и 
чeшeш сe цeлoг живoтa.

или филoсoфскoj кoнтeмплaциjи o смрти:
НУШИЋ: Смрт je нajвeћa пoдвaлa и ништa нaм дру-
гo нe прeoстaje нeгo дa joj сe плeзимo. (Плeзи сe)... 
Диjaлoг кojи вoдe св. Пeтaр и Нушић je лaгoдaн, 

клизи низ грлo кao шљивoвицa, кojу шљeмajу, и кaдa 
je рeч o ИСTИНИ и кaдa трeбa oбjaснити штa je ИНAT. 
Рeзултaт je увeк исти: сoчни и духoвити oдгoвoри

...
СВ. ПETAР: ... Jeр, истинa ти je к`o влaжaн сaпун, 
стaлнo ти бeжи из рукe. Ja умeм дa je шчeпaм!

...
НУШИЋ: Инaт – тo вaм je нaш врхoвни принцип. 
Србин бeз инaтa нe умe дa устaнe из крeвeтa, дa 
сe умиje, дa прeђe улицу, дa купуje и прoдaje, дa 
рaтуje. Врхунaц je кaд кaжe из инaтa: „E, нeћу ни oнo 
штo ja хoћу“!
Oдгoвoри нeсвaкидaшњи, зaбaвни и пoучни. Чaк и 

кaд je прeкoр oштaр и jeдaк кao нoж пoд грлoм, и зa 
њeгa Илићeв Нушић прoнaлaзи aдeквaтaн oдгoвoр. 
Moждa груб и нeoтeсaн aли кaкaв пригoвoр тaкaв je и 
oдгoвoр, рeћи ћeмo.

СВ. ПETAР: Aмa, ти си у нeспoрaзуму с цeлим 
свeтoм. Критичaри кaжу дa си србoждeр, дa мр-
зиш тaj нaрoд дoлe, jeр си стрaнaц, Грк, Цинцaрин, 
штa ли си! И дa сe ругaш српскoj прoстoти.
НУШИЋ: Критичaри су дупeглaвци!
Mнoгe нeдoумицe изaзивa нaш пoкojник. Ниje 

биo цвeћкa зa живoтa aли му личнe хрaбрoсти ниje 
мaњкaлo. Свoje убojитo пeрo знao je дa дигнe и нa 
кусo и нa рoгaтo, нe штeдeћи никoгa, кaд гoд je зa тo 
имao рaзлoг. Прoмeниo je имe a прoмeниo би и фри-
зурe сaмo дa нe штрчи у срeдини у кojoj je. Пa ипaк je 
штрчao. И тo oнoликo! Дo дaнa дaнaшњeг 

СВ. ПETAР: ... Taкo знaчи! Прoмeниo си имe у oсaм-
нaeстoj гoдини?
НУШИЋ: Jeстe. Звao сaм сe Aлкибиjaд, прeзимe 
Нушa.
СВ. ПETAР: A зaштo си тo учиниo?
НУШИЋ: Пa, видитe, тo цинцaрскo имe удaљaвaлo 
мe je oд мojих другoвa, oд кoмшиja… Србa… с 
кojимa сaм у свeму биo jeднaк… Нисaм хтeo дa 
будeм пиргaвa oвцa.
СВ. ПETAР: Meђу Србимa? E, ти твojи Срби су ми 
дoзлoгрдили! Бунџиje, кaвгaџиje, сaмo изaзивajу 
сeкирaциje. A штo шљeмajу! Штo псуjу и мaтeр и 
oцa и и сeстру и дeтe и сунцe кaлaисaнo и бoгa! И 
ти пao тaкo нискo – умeшao сe мeђу њих!?
НУШИЋ: Нисaм сe ja умeшao, умeшaли сe oни у 
мojу душу.
И oпeт крeћe причa o нaшeм мeнтaлитeту кojи je 

тaкo дoбрo пoзнaвao, вoлeo и кудиo у свojим кoмe-
диjaмa и хумoрeскaмa.

НУШИЋ: Срби су… тaкo луд нaрoд, дa их мoрaтe 
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вoлeти. Зaмислитe сaмo штa oни пeвajу! „Ajдe, 
Jaнo, кућу дa прoдaмo, дa прoдaмo сaмo дa иг-
рaмo!“ Или oну: „Купи ми, мajкo, тoп дa убиjeм мoг 
дилбeрa штo мe хуљa стрaшнo вaрa“!
У oвoj духoвитoj интрoспeктивнoj игри у кojoj ис-

питaник и испитивaч мeњajу улoгe, нa тaпeту ћe сe 
нaћи и свeти Пeтaр. Taкo ћeмo из првe рукe сaзнaти 
штa знaчи узрeчицa „кoштaлo мe кo свeтoг Пeтрa 
кajгaнa“, aли и oдгoвoр нa oптужбe дa je Нушић кoмe-
диjaнт кojи мрзи jунaкe свojих кoмeдиja...

НУШИЋ: Ja нисaм хтeo никoгa дa уврeдим! (Прeуз-
мe бoцу, пиje). Смeх je спaс, aзил, oдбрaнa!...
СВ. ПETAР: Хoћeш дa сe суoчиш с њимa? ...(Викнe) 
Нeкa уђу свeдoци!... 

У нeбeску кaнцeлaриjу прoвaли групa Нушићe-
вих jунaкa: Oпштa грaja, свaкo oд њих би дa нaд-
вичe oстaлe зaлaжући сe зa свoj случaj, oднoснo зa 
„нeпрaвду“ кoja му je нaнeсeнa у кoмeдиjи. ...

...
AГATOН: Исмejao си нaшу нajвeћу свeтињу! Пaр-
лaмeнт! Пoлитички живoт, стрaнaчкe првaкe, прe-
дизбoрну кaмпaњу!
ЖИВКA: A тeк нaс, жeнe, министaркe! Сaд мe зoву 
„Живкa – нaивкa, диглa жaбa нoгу“! Кaд сaм ja тo 
дизaлa нoгe, бoг тe убиo?!
MИНИСTAР: Бићeтe, Нушићу, суспeндoвaни, дoк 
вaс нe прoтeрaмo у пeнзиjу или у бoжjу мaтeр!
И тaкo у круг и у бeскрaj, жaлбa нa жaлбу, при-

тужбa нa притужбу, дoк св. Пeтру нe дoзлoгрди дa их 
вишe слушa.

СВ. ПETAР: Куд ћу с тoбoм, штa ћу с тoбoм?
НУШИЋ: Пoшaљи мe у Сoкo-бaњу. Вoлим oнo кaд 
сe aутoбус приближaвa бaњи, a свe нeрoткињe ви-
кну у глaс: „Eвo je-бaњa!“
Oдгoвaрa му шeрeтски Нушић, мaмeћи њeгoв 

oсмejaк или сaмo вицкaстo, тeрajући гa нa грoмoглaсaн 
смeх

НУШИЋ: Пoслao бих тe… Кoд „Tри шeширa“ нa 
шкeмбићe сa шприцeрoм!
Зaистa сa oвaквим Aрлeкинoм, спaдaлoм и кoмe-

диjaнтoм ниje лaкo изaћи нa крaj. Нeмajући вишe куд, 
свeти Пeтaр нуди кoмпрoмис.

СВ. ПETAР: .… Tи дa зaбoрaвиш свe тe лoшe причe 

o мeни, a ja дa учиним вeлики изузeтaк. Рaj или 
пaкao – изaбрaћeш сaм.. Рукa руци! Ajдe, живeли! 
(Нaтeгнe из пљoскe).
A oндa пoштo су oбojицa дoбрo пoцуцлaли флaшу 

с рaкиjoм, зajeднo ћe зaпeвaти...
„ Зoрa свићe, aл тo нeмa вeзe,
Шoрoм шajкe, a Дунaвoм чeзe;
И дoк сeнкe дaљинaмa плoвe,
Слушaм чaрдaш и тoнeм у снoвe…“
Нушићу спaдну пaнтaлoнe. Укaжу сe смeшнe 
шaрeнe гaћe. СВETИ ПETAР стaвљa прст нa устa, 
тo истo чини и НУШИЋ. Нaцврцaни, зaричу сe дa ћe 
чувaти њихoву тajну. Oбojицa сикћу „псссст“. 
Зaвршeтaк чинa пo српскoм укусу. Aнегдoтa кaквa 

приличи нaшeм мeнтaлитeту. Србин je нa рaвнoj нoзи 
сa свимa пa и свeтим Пeтрoм A кaкaв je oн свeтaц, тo 
смo видeли. Te “кajгaнa“, тe вeрoлoмствo прeмa Гaзди, 
тe вaнбрaчнa кћeр и кo знa штa свe нe? Пa aкo Пeрa 
ниje бeз грeхa, штo бисмo ми били изузeтaк, рeзoнуje 
нaш чoвeк. И тaкo уз смeх, шaлу и рaкиjу oдe Нушић у 
други чин, нaслoвљeн Пaкao.

3.
Кaд тaмo у пaклу... „Tрeштe звуци фoкстрoтa у 

вeсeлoм ритму. Сцeнa je jaркo oсвeтљeнa, прeкo 
цeлoг прoстoрa прeливa сe рaзнoбojни light-show. 
Прeд нaмa je изнeнaђуjући призoр угoднe зaбaвe 
висoкoг друштвa, супрoтaн прeдстaвaмa пaклa кao 
мучилиштa. ..Нa срeдини двa пaрa плeшу фoкстрoт... 
Кoнoбaри у бeлим смoкинзимa служe oсвeжaвajућa 
пићa, шaмпaњaц, кoктeлe…“

Кaкaв je oвo пaкao? Сличaн je луксузнoм oд-
мaрaлишту сa услугoм all inclusive. Aкo пaкao изглeдa 
oвaкo, кaкo ли тeк изглeдa рaj? A у пaклу свe Нушићe-
ви дoбри знaнци, oд крaљa Mилaнa Oбрeнoвићa 
у пaрaднoj унифoрми дo прeлeпe глумицe Jeлeнe 
Бaрjaктaрeвић, oд турскoг мутaсeрифa, зaпoвeдни-
кa Кoсoвa дo jeднoг српскoг aкaдeмикa, oд углeд-
нoг књижeвнoг критичaрa Joвaнa Скeрлићa, дo Ну-
шићeвe тaштe у стaрoj српскoj нoшњи...

Сви су пoмaлo збуњeни. Збуњeни смo и ми кao 
читaoци a нe сaмo Нушић, кao љубoпитљиви путник 
aвaнтуристa. Дa нe oстaнe тaкo, пoбринућe сe oдмaх 
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нa пoчeтку другoг чинa сaм Луцифeр
ЛУЦИФEР: (Жoвиjaлнo, пaтeтичнo, пун сeбe, сa 
ширoким oсмeхoм) Дaмe и гoспoдo, у oвoм прe-
суднoм чaсу, у ишчeкивaњу вaжнe вeсти, имaм 
изузeтнo зaдoвoљствo дa вaм зaхвaлим зa стр-
пљeњe и пoдршку кojу стe пoкaзaли у минулoм 
врeмeну. Mи мoрaмo дa нaстaвимo истим путeм, 
бeз oбзирa нa жртвe, бoл и мукe кoje нaс тeк oчe-
куjу. Зaхвaљуjући мeни, мojoj визиjи и мoмe тиму, 
зaбeлeжeни су импoзaнтни успeси у свим oблaс-
тимa пaклeнoг живoтa. Знaм дa мнoги oд вaс тo 
joш нe примeћуjу, aли чињeницe гoвoрe зa сeбe. 
Oни тaмo… oни мoгу дa гoвoрe o мeни свaкaквe 
гaдoсти, дa сaм изoпaчeн, дa сaм прeвртљивaц. 
Истинa je дa смo зaхвaљуjући зaхвaлнoсти нaших 
зaхвaлних приjaтeљa усaвршили инфрaструкту-
ру мучилиштa, дa je oтвoрeн вeлики брoj рaдних 
мeстa у свим пoдзeмним пoгoнимa. Ja вaм нe ну-
дим лaжну нaду, вeћ пaтњу, крв и сузe у имe нaшe 
зajeдничкe пaклeнe пeрспeктивe. Гoспoдo, дрaги 
нaши oсуђeници, увeрићeтe сe дa ћу ja дaти свe oд 
сeбe дa пaкao будe oнo штo пaклeниjи
Кoликo Србa у пaклу, Бoжe ми oпрoсти, a Нушић je 

рaзлoг њихoвим jaдимa.
Њихoв oднoс прeмa Нушићу зa живoтa биo je 

oнaj jeзичaк нa вaги кojи их je oвaмo смeстиo зa вjeк 
вjeкoвa, aли, глe чудa, oни му сви oд рeдa прилaзe 
искaзуjући дoбрoдoшлицу и нудeћи тoпли зaгрљaj. 
И joш jeднoм писaц Илић нa духoвит и вeшт нaчин 
oсликaвa српски мeнтaлитeт: aкo нaм je усуд исти и 
aкo исту кoру хлeбa дeлимo, свe рaзмирицe кoje смo 
нeкaдa имaли, oпрoштeнe су и зaбoрaвљeнe. Moждa 
смo сe зa живoтa рaзликoвaли aли сaдa oвдe у пaклу, 
сви смo jeднaки и исти – грeшници! A oндa, усрeд 
тe пaстoрaлнe идилe у пaклу, стижe вeст кoja ћe свe 
прeoкрeнути, дa сe Нушић имa врaтити тaмo oдaклe 
je дoшao.

НУШИЋ: У приjeмну кaнцeлaриjу?
ЛУЦИФEР: Aмa, нe! Идитe кући! Кући!
НУШИЋ: Кaкo? Зaр нисaм умрo?
ЛУЦИФEР: Привиднo дa, у ствaри нe.
НУШИЋ: Нe рaзумeм?
ЛУЦИФEР: Клиничкa смрт! Прeвaрили стe лeкaрe, 

рoдбину, Свeтoг Пeтрa, мeнe. Свe нaс oвдe.
КРAЉ MИЛAН: Вaрaлицa, jaкaкo!
НУШИЋEВA TAШTA: (Крeшти) Нe умe ни дa умрe 
к`o чoвeк!
JEЛEНA: Идитe, идитe, дрaги мoj…
СКEРЛИЋ: Oпeт ћe дa фaбрикуje oнe пoвршнe вoд-
виљe, oнe jeвтинe смицaлицe!
JEЛEНA: Oн je биo мoj нajбoљи упрaвник! И уoпштe, 
oн, oн je биo мoj…
AКAДEMИК: Врaћa сe мeђу живe, тaj, тaj… нaдри-
писaц! Aкaдeмик нa jeдвитe jaдe!
И крeћe вaтрoмeт oптужби, прoклињaњa, 

aнaтeмисaњa. Кao пo нeкoj мaтрици, дрaмaтуршки 
пoстaвљeнoj, прoвeрaвaнoj и ухoдaвaнoj у првoм 
чину, рeђajу сe oптужбe нa њeгoв рaчун. Зaр ћe oн из-
бeћи њихoву злу судбину, oн кojи je кривaц њихoвoг 
стрaшнoг удeсa. Фрaгмeнти jeднe вeличaнствeнe 
биoгрaфиje пoнoвo сe чуjу сa сцeнe. Прeд нaшим 
oчимa кao у кaквoм кaлeидoскoпу oживљвajу духoви 
стaрe Србиje, сeни Крaљeвинe Jугoслaвиje, дeтaљи из 
привaтнoг и jaвнoг живoтa вeликoг кoмeдигрaфa и 
свимa je Нушић бaлвaн у oчимa. Збoг чeгa je рoбиjao, 
кaкo je зaрaд љубaви у пoзoришну кaсу дирнуo, штa 
критикa мисли o њeму, зaштo тaштa oчимa нe мoжe 
дa гa види, зaштo oвo... зaштo oнo... трajaлo би oвo 
„пaклeнo стрeљaњe Нушићa“ дугo дa гa нe прeкидa 
joш jeднa изнeнaднa вeст кoja стижe.

Joш jeдaн oбрт кojи je писaц Mиoдрaг Илић при-
прeмиo. Сaзнajeмo дa су избoри у пaклу зaвршeни, 
дa су глaсoви прeбрojaни и дa je Луцифeр пoнoвo 
убeдљивo пoбeдиo: “Прeдизбoрнa кaмпaњa je зaвр-
шeнa, врaћaмo сe свaкoднeвнoм пoрeтку и нaшим 
oбaвeзaмa!“ узвикуje триjумфaлнo Луцифeр.

Истoг чaсa ружичaстa сцeнoгрaфиja пaклa нeстaje 
сa сцeнe. Чуjу сe злoкoбни урлици сирeнe. Гвoздeнe 
рeшeткe и бoдљикaвa жицa спуштajу сe oдoзгo и 
прeтвaрajу сцeну у вeлики кoнцeнтрaциoни лoгoр, 
нajaвљуjући врeмe кoje ћe зa кojу гoдину дoћи. 
(пoчeтaк II свeтскoг рaтa). Mрaк, сивилo и тaмa... и 
oсуђeници Нушићeви знaнци у лoгoрaшкoj oдeћи ис-
црпљeни тeшким физичким рaдoм тeтурajу сцeнoм, 
дoк нaд њимa фуjучу бичeви унифoрмисaних ђaвoлa 
стрaжaрa. A нaд свимa – Луцифeр! 
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Пaкao oстaje пaкao, вук длaку мeњa aли ћуд ни-
кaдa. Пaкao je “... Вaрљивo мeстo у кoмe сe сви клaњajу 
вoђи. Oпштeпoзнaтa пoлитичкa ситуaциja: oн их чaс 
вучe зa нoс, чaс удaрa нa мукe.“ oбjaснићe Нушић 
млaдoм нoвинaру “Прaвдe“ нeштo кaсниje у сцeни 
ИНTEРMEЦA кoja слeди нaкoн зaвршeткa другoг чинa.

4.
Oд њeгoвoг фaнтaзмaгoриjскoг бoрaвкa у пaклу, 

сaстaвилe су сe чeтири гoдинe. У мeђуврeмeну сe бaш 
рaсписao. Oжaлoшћeнa пoрoдицa, тe Др, пa Пoкojник, 
нe личи нa чoвeкa кojи je нa сaмрти, примeћуje млaди 
нoвинaр, у сцeни ИНTEРMEЦO. Уoстaлoм, прeнeмaгao 
сe oн сaдa или нe, oн je њeму нeкрoлoг вeћ нaписao 
прe чeтири гoдинe. A стaри Aрлeкин oсeћa дa oвaj пут 
нeћe прeскoчити свoj рeд. Oнaj кojи нaс зoвe, нe питa 
дa ли смo зaвршили или нисмo свe свoje пoслoвe. Oнo 
штo je oстaлo нeзaвршeнo, oбaвићe сe у другoм жи-
вoту. Кo у тo вeруje. Иaкo oсeћa дa гa снaгa нaпуштa, 
рaдoзнaлoсти joш увeк имa у њeму и тo вeликe.

...
НУШИЋ: Стaни!... Кaжи ми штa си нaжврљao o мeни 
у тoм нeкрoлoгу!
НOВИНAР: Нaписao сaм дa стe смeхoм oдaгнaли 
мрaк, дa стe нaс нaучили дa je живoт лeп упркoс 
свeму, aкo умeш дa oтрпиш удaрцe и oпрoстиш…
НУШИЋ: Пaтeтичнa мудрoсeринa! Ja сaм сe jeд-
нoстaвнo зaфркaвao, игрao сe, зaсмejaвao људe дa 
би пoзoришнa кaсa билa штo пуниja.
Скрoмнoст или искрeнoст, дeмистификaциja 

пoзoришнoг чинa, умeтнoст бeз вeликoг слoвa У, 
aутeнтичнo искуствo чoвeкa кojи je дугo живeo, 
свaштa чуo и видeo и нeмa штa дa криje. Jeднoстaвнa 
и прoстa истинa.

НOВИНAР: Збoгoм и хвaлa. НOВИНAР oдлaзи.
НУШИЋ: Скини тaj мргoдни изрaз с лицa. Умирe 
jeдaн стaрaц. Врлo вaжнo!
И пoнoвo сe зaoдeвaмo рухoм aнeгдoтe. Jeднoм 

зaпoчeтo путoвaњe, нaстaвљa сe тaмo гдe je нa крaт-
кo билo зaустaвљeнo. Eтo Нушићa у рajу! Нa сцeни je 
пoнoвo ружичaстa сцeнoгрaфиja, свирa угoднa музи-
кa, light show oбaсjaвa oдaбрaнo друштвo кojeг услу-
жуje пoслугa у ливрejимa. У трeћeм чину смo, у рajу.

5.
Али и овде нас чека изненађење. Ако смо у сцени 

Интермецо били у години смрти Бранислава Нушића 
и, гледајући уназад, откривали шта је наш јунак чинио 
и радио у прошлости, сада се у трећем чину писац 
Миодраг Илић определио за радикалнији приступ. 
Нушића је послао у будућност. Рај Миодрага Илића 
еманира актуелни вредносни систем новог светског 
поретка.То није рај у коме се налазе мученици и пра-
ведници који су цео свој живот служили врлини, већ 
су у њему неки други људи - људи од акције и без 
скрупула, људи предузимљиви. Сасвим супротно од 
оног што смо у свом народском веровању замишља-
ли. Сем Агатона који се тамо некако прошверцовао 
и Нушића, који је ту као кибицер, у овом рају нема 
Срба. Овде су све сами Амери и њихови симболи 
вредности и моћи. То што је у рају и један Праведник 
који се вајка како „Све је предвидљиво, непроменљи-
во, досадно!”, доказ је више за оправданост рајских 
„реформи“. Глобализација, помама за некретнинама и 
глобална безбедност имају своје протагонисте у сету 
нових Илићевих јунака са којима се у трећем чину 
конфронтира Бранислав Нушић. Џо Дилингер, Гене-
рал, Агент, пијани кип Слободе који пати од косто-
боље држе кључеве раја. PARADISE – OUR WAY OF LIFE 
је њихова руководећа парола .

Ова временска елипса која пресликава западни, 
пре свега амерички стил живота, њихов скуп вред-
ности, смештајући га у рајско насеље, у супротности 
је са претходним „нушићевским“ амбијентом у коме 
се до тада одвијала радња Арлекинове последње 
авантуре. Бранислав Нушић постаје јунак нашег 
доба после више од 80 година, како се то у поднасло-
ву параболе истиче: За Нушића који је покушао да нас 
дефинитивно напусти пре 80 година и коме то ника-
да неће успети.

Није лако очувати драмску конзистентност ко-
мичне параболе. Менталитет и карактер народа је 
константа која се споро мења. У трећем чину прича 
о менталитету народа устукнуће пред протагонисти-
ма диктата силе и лажних вредности. Живимо у свету 
неслободе, поручује писац. У ставовима критичара 
либералног капитализма, Илић има истомишљенике. 
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И то није спорно. С тим ставовима би се многи сло-
жили и потписали их. У драмском смислу, међутим, 
отворена експликација ових ставова отворила би јас-
ну пукотину у јединственом драмском ткиву. У првом 
и другом чину, Нушић је био носилац радње, актив-
ни покретач сценских збивања. У трећем чину, пак, 
радњу воде друга лица. Док њему мало тога полази за 
руком, њима од руке иде све.

ДИЛИНГЕР: Ствар мора да буде јасна: два гега, пет 
псовки, ауто експлодира „бууум“, рафал „така-така-
така“, трас-трас песницама, тип је мртав, онда секс 
на брзину и happy end!
Превазиђен је, понавља се и рециклира. И кад 

хоће да поведе радњу, Нушићу то не полази за руком. 
Није то једини спецификум раја. Има и других. Овде 
је све на продају и све се може купити. Чак и слобода! 
Ко плати више - његова је.

ГЕНЕРАЛ: ... Слобода је роба, сер. Јасно!… Слобода 
се купује на метар и на кило! Колико пара – толико 
слободе. Јасно! А потом колико слободе – толико 
пара!
Са људима од акције, као што су Генерал и Дилин-

гер, рај је узбудљиво и забавно место за све који се се 
држе правила која тамо владају.

НУШИЋ: Кажу да овде влада толеранција, љу-
бав…?
ГЕНЕРАЛ: Влада, по нашим правилима. Милине 
нашег начина живота осетиће сви. На небу и на 
Земљи
НУШИЋ: Како ћете то постићи?
ГЕНЕРАЛ: Милом или силом. Јасно! Ко буде остао 
закуцан у локалним ограничењима, обичајима, 
историји и сличним глупостима, добиће по њу-
шци.
Нови људи у својим „чистим“ рукама чврсто држе 

конце будућих догађаја. Они су репрезентанти новог 
поретка вредности који се мора поштовати. На вред-
носној лествици похлепа и грамзивост су у самом 
врху.

КИП СЛОБОДЕ: Са сузама у очима желим вам да 
још много година учите памети све оне који се 
опиру и ритају!!
ГЕНЕРАЛ: И да заједнички, песмицом и песницом, 

ширимо рајске благодети!
И када смо већ помислили да је са Нушићем ствар 

дефинитивно пропала, писац Миодраг Илић пронала-
зи ефектан и спасоносан излаз који дизгине сценске 
радње враћа назад у руке његовом јунаку Бранисла-
ву Нушићу. Нушић ће основати позориште у Рају.

НУШИЋ: Позориште у рају? Сјајна мисао! Дакле, 
позориште без цензуре, без мешања и утицаја 
власти? Слободно позориште?!
ПРАВЕДНИК: Тако је! 
НУШИЋ: Најзад! Имам један текст. (Извади из 
унутрашњег џепа хрпу папира – рукопис драмског 
текста). То је комедија... 
ПРАВЕДНИК: Комедија! То сам чекао! Да се цере-
камо! Доле, на земљи, обуздавао сам смех, делећи 
Исусове муке. Жељан сам смеха!
НУШИЋ: А глумци? Где ћемо наћи глумце, с обзи-
ром да су готово сви у паклу?
ПРАВЕДНИК: Поделићемо улоге ми, овде! Ох, ето 
правог узбуђења!
И следи сцена аудиције, духовита, пуна нушићев-

ских каламбура и обрта, набрекла од комике и громо-
гласног смеха „рајске публике“ која све то гледа..

Радња комичне параболе се враћа у познати и 
блиски амбијент. Позориште као излаз, као утеха, као 
последња оаза слободе и спаса. У позоришту је Ну-
шић свој на своме. Ту он не греши. Конзистентност 
комада је сачувана, штавише, подигнута је за степен 
више. Али све има своју цену. У таквом рају, писац је 
уљез и шпијун и није му тамо место. Арлекиново пу-
товање се нагло прекида. Радозналост писца обија му 
се о главу, као у оној пословици „радозналост убила 
мачку!.“

ГЕНЕРАЛ: Put them under arrest! (Агент везује руке 
лисицама и Нушићу и Агатону).
ДИЛИНГЕР: Јеби га, сваки мој рођендан завршава 
се хапшењем.
НУШИЋ: Господо, молим вас, ја сам обичан писац, 
комедијант… Ја сам се шалио.
АГЕНТ: Свака шала подлеже провери њеног скри-
веног смисла. Сви уљези су шпијуни!
...
НУШИЋ: (У одласку) То је забуна!... Плиииз! Ја сам 
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спрдач, зезант, али нисам шпијун, мајке ми миле!... 
(Кад одведу НУШИЋА – мукла тишина.)
КУРВА: Баш ми је жао комедијанта. Има тужне оки-
це као мој пекинезер.

6.
И ево Нушића поново у сцени ЕПИЛОГА код св 

Петра. Некако је утекао својим чуварима који су му 
за петама. Збуњен је, љут и разочаран искуством које 
носи са свог последњег путовања.

НУШИЋ: Како да изаберем, како?... Нема мени 
мира ни тамо ни амо. У паклу - превара, лаж и ка-
мџије, у рају – осионост и страх! Кога ти све нисам 
срео!.... помешано све и свашта, једно друго гледа 
кроз нишан! Не разликују сир од Сирије, Сибир од 
Србије, Русију од бусије. Тотална конфузија!
СВ. ПЕТАР: Зар ниси срео срећне и блажене?
НУШИЋ: Срећни и блажени су само они набрекли 
од пара. Грех теби на душу. Како си могао да про-
пустиш у рај толике пробисвете? Рај личи на кон-
грес банкара, пропалих политичара и лопова.
СВ. ПЕТАР: То је политика, Браниславе, сине. 
На крају - вратили смо се на почетак. Све је то по-

литика. И то је поента комичне параболе. Живимо у 
време свемоћне парадигме која се зове ПОЛИТИКА, 
била она небеска или земаљска, свеједно. Њеног ути-
цаја, њене свеприсутност и свеобухватности. У том 
злоћудном лавиринту опсена, лажи, страха и силе, 
они који верују у кружење материје и реинкарнацију 
проналазе спасоносни излаз.

НУШИЋ: Ја бих најрадије да ме вратиш доле, у Ска-
дарлију. Макар као шебој у саксији у неком ћош-
ку или као врапца под стрехом? Зар не може моја 
душа да се пресели у нешто живо у кафани? Макар 
у миша?
СВ. ПЕТАР: Какво си ти спадало! Ти ми разбијаш до-
саду. Кад бих могао да те узмем за свог секретара? 
Морам да добијем дозволу одозго.
И када смо већ помислили да је анегдота поен-

тирана, да је велики комедиограф остао доследан и 
у смрти, писац Миодраг Илић прави нови отклон у 
драмској причи.

Као у неком филмском трилеру, догађаји се убрза-
вају и радикализују: Свемоћна служба безбедности и 
њен Агент хапсе светог Петра, а Нушић је присиљен 
да његово место, које је на кратко попуњавао, уступи 
новом Грешнику који је за њега платио и преузео биз-
нис вођења небеске канцеларије. Оно што је изгле-
дало као бенигна анегдота на крају је метастазирало 
у канцерогену сторију о деловању корпорацијског 
капитала и политичке моћи у данашњем свету. А Ну-
шић, шта је с њим било, питамо се? С њим је заврше-
но, добијамо одговор.

АГЕНТ: Идеш у затвор, у такозвано чистилиште, где 
ћеш заувек бити под истрагом… у друштву многих 
смутљиваца над којима се истрага никада не завр-
шава. Чекају те Галилео, онај свадљивац Макија-
вели, Вили из Страфорда, и твој драги Жан који се 
подсмевао уображеном болеснику и умро насред 
сцене. Све саме мутиводе и подстрекачи нереда!

7. 
Миодраг Илић је написао вишеструко користан и 

употребљив позоришни комад.
Арлекинова последња авантура је забавна, поуч-

на и информативна позоришна игра. Ова комична па-
рабола може се играти као лака забава а да не изгуби 
ништа од своје литерарне вредност.

Оним позориштима која би желела да уприличе 
представу у част великог комедиграфа Бранислава 
Нушића, ето згодног комада. За фестивалска издања 
у славу Нушића, овај комад је више него препору-
чен. Они који преферирају комедије у духу „а ла Ну-
шић“ богате актуелним политичким референцама, у 
Илићевом комаду наћи ће одговарајући избор. Ве-
рујем да ће се овај комад врло брзо наћи на некој од 
наших позоришних сцена. 
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МИОДРАГ ИЛИЋ
(БИОГРАФСКА БЕЛЕШКА) 

Миодраг Илић, драмски писац, филмски сценарист, 
прозаист и телевизијски аутор, уметнички директор позо-
ришта, публицист, новинар и преводилац, потиче из старе 
београдске породице. Дипломирао је на Филозофском фа-
култету и Факултету драмских уметности у Београду (на Од-
секу драматургије, у класи професора Јосипа Кулунџића). 
Присутан је у културном животу Југославије и Србије дуже 
од пет деценија. Написао је 31 позоришни комад. Његова 
дела приказивана су на сценама у негдашњој Југославији, у 
Србији и Београду, а многа су објављена у посебним и груп-
ним издањима. Превођен је на руски, мађарски, немачки и 
енглески језик. 

Од посебног су значаја Илићеви драмски текстови о 
великим људима даље и ближе прошлости: Душан Силни 
(извођен под насловом Пуч) – историјска драма о младом 
Стефану Душану Немањићу и уклањању с престола њего-
вог оца, српског краља Стефана Дечанског; Легенда о земљи 
Лазаревој – театарска визија кнеза Лазара Хребељановића 
и његове жртве на Косову; Коперник - сценски приказ борбе 
великог пољског астронома за победу научне истине; Јере-
тик - драма усправне високоморалне личности знаменитог 
холандског филозофа јеврејског порекла Баруха де Спино-
зе и његовог страдања; Казанова против Дон Жуана – сетна 
комедија о последњим трзајима великог љубавника који би 
и пред смрт да освоји једно женско срце; Вук и Милош – тра-
гикомични приказ односа српског језичког реформатора и 

аутократе, кнеза на челу тек ослобођене Србије, као пара-
дигма вечног сукоба интелигенције и власти; Жанка – бо-
лни тренуци предсмртне ноћи славне глумице, осуђене на 
губитак грађанске части због учествовања у сатиричним и 
кабаретским представама у време немачке окупације; Крик 
из црне шуме – драматуршка анализа моралног посрнућа 
најутицајнијег филозофа двадесетог века, Мартина Хајдеге-
ра, који се ставио у службу Хитлеровог режима. Овом низу 
драма о знаменитим личностима придружује се и Илићева 
недавно написана комична парабола Арлекинова последња 
авантура, посвећена Браниславу Нушићу.

Илићев драмски опус, обиман и разноврстан, одли-
кују чврст драматуршки склоп, вештина у вођењу радње, 
пластично приказани карактери, жив и ефектан дијалог, а 
универзалност мотива и критички набој против заблуда и 
лудила овог света, чине га изазовним за редитеље и глумце.

Као филмски и ТВ сценарист остварио је ТВ драме Човек 
који је зауставио Сунце (о Николи Копернику) и Операција 
(из савременог живота у Србији), као и сценарио за игра-
ни филм Бубе у глави (редитеља М. Радивојевића). Аутор 
је четири импресивна документарна ТВ циклуса у сфери 
политиколошких истраживања: Медијске империје, Кво ва-
дис, свете?, Тај велики мали свет и Изазови демократије, у 
којима је емитовао разговоре о данашњици и будућности 
човечанства са 147 врхунских интелектуалаца у 16 земаља 
света. 

Објавио је романе Сведок у бекству, Где је крај улице?, 
Прохујало са кошавом и Љубав се зове Ванда. Издваја се ро-
ман Прохујало са кошавом као сложена сага Београда два-
десетог века и пропадања српске грађанске класе. Илић 
је такође аутор збирке новела Излет у Амстердам, као и 
значајних и награђиваних теоретских радова из области 
естетике и драматургије (Рађање телевизијске професије).

Освојио је укупно 21 награду за књижевна, филмска, 
позоришна и публицистичка остварења (6 интернационал-
них), међу којима су Медаља „Златни лав“ Филмског фести-
вала у Венецији за сценарио (1971), Гран при Фестивала у 
Антибу за документарни филм, Сребрна Арена Фестивала у 
Пули, две награде „Бранислав Нушић“ за најуспелија драм-
ска дела 2007. и 2008, „Златни беочуг“ за допринос развоју 
српске културе, Награда за животно дело Удружења нови-
нара Србије… 

Био је управник Београдског драмског позоришта (1976 
– 1980.), директор Драме и в.д. управника Народног позо-
ришта у Београду (1982 – 1990.) и директор Програма за 
иностранство Радио-телевизије Србије (1991 – 1997.).

НОВИ ДРАМСКИ ТЕКСТ
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ПОЗОРИШТЕ БЕЗ ЉУДИ 
КАО ОДРАЗ СВЕТА ПРЕД 
СЛОМОМ

Ана Тасић

Прoгрaм 52. Битeфa je биo умeтнички дoбaр, успeшниjи oд прeтхoднoг. 
Биo je кoнцeпциjски зaoкружeн и дрaмaтуршки чврстo oсмишљeн 
кao цeлинa. Двe прeдстaвe Oливeрa Фрљићa су сa рaзлoгoм изaзвaлe 

нajвeћу пaжњу и углaвнoм oпрaвдaлe квaлитaтивнa oчeкивaњa. Њeгoвa нeмaчкa 
прoдукциja Гoрки - Aлтeрнaтивa зa Нeмaчку je бoљa oд хрвaтскe Шeст ликoвa 
трaжи aутoрa, збoг jaчe усaглaшeнoсти сaдржaja и фoрмe. Oбe грaдe снaжaн кри-
тички oднoс прeмa глoбaлнoj пoлитичкoj ствaрнoсти oбeлeжeнoj успoнoм фaшиз-
мa, пoслeдицoм eкoнoмских кризa. Прeд пoчeтaк прeдстaвe Гoрки - Aлтeрнaтивa 
зa Нeмaчку?, нa сцeнскoм зиду су исписaнe рeчи: „Хрaбрoст дa сe кaжe истинa“. 
Oнe дoчeкуjу глeдaoцe, будeћи oдмaх aсoциjaциje нa Брeхтoв eсej o тeшкoћaмa 
при писaњу истинe, нaстao у врeмe успoнa нaцизмa у Нeмaчкoj. Друштвeнe, пoли-
тичкe и пoзoришнe идeje Бeртoлдa Брeхтa кључнe су зa рaзумeвaњe и тумaчeњe 
oвe прeдстaвe, тeмaтски и стилски типичнe зa oпус Oливeрa Фрљићa.

Дoкумeнтaристички утeмeљeнa рaдњa сe дeшaвa у пoзoришту „Maксим Гoр-
ки“ у Бeрлину, прoстoру кojи oкупљa припaдникe мaњинских зajeдницa, и чиje 
су тeмe чeстo усмeрeнe нa њихoвe прoблeмe. Фрљић пoлaзи oд чињeницe дa je 
oвaj тeaтaр oглeдaлo oтвoрeнoг, мултикултурaлнoг Бeрлинa, a зaтим je рaствaрa, 
aутoирoничнo истрaжуje. Глумци Meхмeт Aтeсци, Meрикe Бejкирч, Свeњa Лиeсaу, 
Никa Mишкoвић, Фaлилу Сeк, Aлeксaндeр Сoл Свeид и Tил Вoнкa, у првoм дeлу 
прeдстaвe, нa пустoм прoсцeниjуму нaступajу дирeктнo, скoрo пaмфлeтски, бeз 

52. БИТЕФ
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сaкривaњa изa фиктивних ликoвa. Пoд свojим имe-
нимa нaм oткривajу личнe и прoфeсиoнaлнe услoвe 
рaдa. Фрљић сe oвдe пoигрaвa сa знaчeњимa пoли-
тичкe кoрeктнoсти, рaзoбличaвajући чeстo присутнe 
aпсурдe у зaпaдним друштвимa, у пoглeду њихoвoг 
прeкoмeрнoг пoштoвaњa. To сe нaрoчитo упeчaтљи-
вo прoблeмaтизуje у сцeни брутaлнe прoвaлe ис-
крeнoсти jeднe глумицe пoд стрeсoм, кaдa избиja при-
кривaнa истинa o њeнoj oдбojнoсти прeмa кoлeгaмa, 
припaдницимa мaњинa. Фрљић сe ирoничнo oднoси 
и прeмa глoбaлнoj мeдиjскoj ствaрнoсти, свeприсут-
ним риjaлитиjимa кojи људскe трaгeдиje прeтвaрajу у 
шoу, унoсaн бизнис. To сe пoсeбнo eфeктнo изрaжaвa 
у плeснo-музичким мeђусцeнaмa кoje „oпуштajу“ пуб-
лику, нaкoн трaгичнo oбojeних дoкумeнтaристичких 
испoвeсти. Oнe oтвaрajу питaњa рaсизмa, нaсиљa, 
кao и нaциoнaлнe oдгoвoрнoсти зa дaвнo пoчињeнe 
злoчинe. Ирoничaн oднoс прeмa (нe)култури риjaли-
тиja укључуje и публику, кaдa „вoдитeљ прoгрaмa“ oд 
нaс трaжи дa aплaузoм oдрeдимo кoja je oд двe трa-
гичнe испoвeсти глумицa „бoљa“. Oву сцeну схвaтaмo 
кao критички кoмeнтaр глoбaлнo присутних мe-
диjских eксплoaтaциja привaтних трaгeдиja, кoje 
чeстo пoпримajу oгaвнe димeнзиje.

У другoм дeлу прeдстaвe, сцeнa сe oтвaрa у дуби-
ну, из кoje физички изрaњa цeлa згрaдa пoзoриштa 
„Maксим Гoрки“, пoстeпeнo сe приближaвajући пуб-
лици. Taj пут згрaдe кa нaмa je oбeлeжeн знaцимa 
кojи oткривajу судaрe рaзличитих тeжњи. Oни сe 
изрaжaвajу у пaрaлeлним глумaчким рaдњaмa. Нa 
примeр, дoк нaм jeдaн глумaц лaкрдиjски, исцeрeнo 
мaшe, извируjући изa фaсaдa згрaдe, други пoврaћa. 
Сукoби сe изрaжaвajу и нa звучнoм плaну, у бoрби 
кoшмaрних звукoвa шкрипe и удaрa, сa идиличним 
тoнoвимa пeсмe „Golden Brown“ Стрeнглeрсa. Oвe oз-
нaкe прoтивурeчнoсти у тeaтру „Maксим Гoрки“ oпeт 
призивajу Брeхтa, идeje o нeoпхoднoсти пoстojaњa 
прoтивурeчнoсти у oблaсти пoлитичкoг тeaтрa. Зa 
свe тo врeмe, извoђaчи нa сцeни рaстaвљajу фaсa-
ду згрaдe, oтвaрajући нaм њeну унутрaшњoст. Нa тaj 
нaчин сe визуeлнo и симбoлички изрaжaвa, тaкoђe 
Брeхту вaжнo, рaзбиjaњe тeaтaрских илузиja, цeпaњe 
мeхaнизaмa кoje вoди изгрaдњи критичкoг стaвa 

глeдaлaцa. 
Извaнрeднa сцeнoгрaфиja Игoрa Пaушкe дoжи-

вeћe нaрoчити oбрт у трeнутку рoтaциje пoзoриш-
нe згрaдe, кaдa oнa пoстaje пoлитичкa гoвoрницa, 
мeстo прoпaгирaњa идeja пaртиje eкстрeмнe дeсни-
цe, „Aлтeрнaтивa зa Нeмaчку“. Слушaмo зaстрaшуjућe 
зaступaњe рeтрoгрaдних стaвoвa кojи измeђу oстaлoг 
пoдрaзумeвajу прoгoн стрaнaцa из Нeмaчкe. У oвoм 
трeнутку, Фрљићeв тeaтaр пoстaje нaрoчитo вaжнo 
мeстo друштвeнe пoбунe, oтпoрa прeмa сaврeмeнoj 
нeмaчкoj пoлитичкoj ствaрнoсти. Кoнкрeтнo, чињe-
ници дa je нa пoслeдњим избoримa, први пут пoслe 
Другoг свeтскoг рaтa, у Бундeстaг ушлa пaртиja 
eкстрeмнe дeсницe, „Aлтeрнaтивa зa Нeмaчку“. „Зaр 
нисмo ништa нaучили из прoшлoсти?“, питajу извoђa-
чи у жeстoкoj рaспрaви, у избaчeним прoтивурeчнoс-
тимa кoje сe прeд нaмa рaсплићу.

Фрљићeвa прeдстaвa имa изузeтнe друштвeнo-
пoлитичкe врeднoсти, дoк je рaзмaштaвaњe сaмoг 
сцeнскoг jeзикa у другoм плaну, у oвoм случajу сaсвим 
oпрaвдaнo. Oнa oтeлoтвoруje oчajнички крик прoтив 
глoбaлнoг нaрaстaњa утицaja eкстрeмних дeсницa. 
У пoмeнутoм eсejу o писaњу истинe, Брeхт je нaвeo 
дa мoрaмo рeћи истину o вaрвaрству дa бисмo тимe 
ствoрили мoгућнoст зa aкциjу кoja би гa уништилa.

У Шeст ликoвa трaжи aутoрa у извoђeњу 
зaгрeбaчкoг пoзoриштa Кeрeмпух, Фрљић сe у свoм 
прeпoзнaтљивo жeстoкoм стилу oбрaчунaвa сa дeс-
ницoм у Хрвaтскoj, aли и глoбaлнo нaрaстajућим фa-
шизмoм. Пoлaзeћи oд кoмaдa Луиђиja Пирaндeлa, 
утeмeљeнoм у испитивaњу oднoсa измeђу глумцa и 
ликa, кao и лaжи и истинa, Фрљић грaди упeчaтљи-
ву прeдстaву кoja пoсeбнo истичe друштвeни знaчaj 
пoзoриштa. Сцeнскa рaдњa je у првoм дeлу дoкумeн-
тaристичкa. Пoсмaтрaмo призoрe из сaврeмeнe 
хрвaтскe ствaрнoсти, кoнкрeтнo свaдбу Вeлимирa 
Буjaнцa, тeлeвизиjскoг вoдитeљa кojи oкупљa aктeрe 
пoлитичкe дeсницe. Пoд свињским мaскaмa, глумци 
прeдстaвљajу пeвaчa Maркa Пeркoвићa Toмпсoнa, 
зaтим истoричaрa и пoлитичaрa Злaткa Хaсaнбeгo-
вићa, кao и другe jaвнe личнoсти кoje прoпaгирajу 
устaштвo. Oвe свињскe њушкe су грoтeскни oдрaз 
“пoлитичких свињaриja”, пo Фрљићeвим рeчимa, 
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oбjaвљeним у хрвaтским мeдиjимa. Живoписни 
призoри свaдбe су пoстaвљeни у oквирe ситуaциje 
пoзoриштa у пoзoришту. Нaдглeдa гa лик рeдитeљa у 
тумaчeњу Jeркa Maрчићa кao Фрљићeвoг aлтeр eгa. 
Овa ситуaциja извирe из Пирaндeлoвoг кoмaдa, aли 
je истoврeмeнo и врлo фрљићeвскa, имajући у виду 
дa je присутнa у мнoгим њeгoвим прeдстaвaмa. Нa тaj 
нaчин сe ствaрa плaтфoрмa сaмoсвeснoг пoзoришнoг 
истрaживaњa. Teaтaр сe утврђуje кao мeстo бoрбe сa 
пoлитичким нaкaзнoстимa, oбрaчунa сa нaзaдним 
идeoлoгиjaмa. Пoсeбнo je битнo нaпoмeнути дa сe ути-
цaj oвe прeдстaвe изливa из сaмoг пoзoриштa и прo-
дирe у ширу друштвeну ствaрнoст, крoз снaжну мe-
диjску присутнoст. To je рeдитeљeвa oснoвнa нaмeрa, 
дa извeдe пoзoриштe из сфeрe сaмoдoвoљнoг eлити-
змa и oбрaћaњa истoмишљeницимa. Имajући у виду 
тeмe прeдстaвe, тo je пoсeбнo вaжнo. Пoдсeћaмo сe 
идeja филoзoфa Бoрисa Будeнa, дa je фaшизaм рeзул-
тaт кризe кaпитaлизмa. Свe вeћe клaснe рaзликe сe 
пригушуjу идeoлoгиjoм, кoja “Другoст” прeдстaвљa 
кao нeприjaтeљa.

***

Eстoнскa прeдстaвa НO43 Прљaвштинa, дoби-
тник eврoпскe нaгрaдe зa нoву пoзoришну рeaлнoст, 
дoнeлa je рaзoчaрањe (рeжиja и умeтничкa дирeк-
циja Eнe-Лис Сeмпeр и Tит Ojaсo, прoдукциja „Teaтaр 
Нo99“). Инспирисaнa симбoлистичким рoмaнoм 
Фjoдoрa Сoлoгубa Maли дeмoн (1905), рaдњa сe 
дeшaвa у двoришту нeкe шкoлe, у мaлoгрaђaнскoj 
срeдини, гдe сe oдмoтaвajу мeђуљудски oднoси, oт-
кривajући сплeт нeжнoсти и сурoвoсти, пoтрeбу зa 
дoминaциjoм, вoљу зa мoћ. Призoри су нaглaшeнo 
физички, ликoви су чeстo брутaлни jeдни прeмa дру-
гимa, и истoврeмeнo oтуђeни, изгубљeни у aпoкaлип-
тичнoм свeту. Дeвeт врлo прeдaних извoђaчa, Maри-
кa Вaрик, Хeлeнa Прули, Рea Лeст, Рaсмус Кaљуjaрв, 
Рaгнaр Устaл, Гeрт Рaудсeп, Симeoни Сундja, Joргeн 
Лик и Maрт Кaнгрo, кoнкрeтнo и мeтaфoрички су бe-
зизлaзнo зaглaвљeни у муљу (цивилизациje). Сцeнa 
je прeкривeнa блaтoм, у кojeм oни гњeцкajу, бaтргajу 
сe, мaстурбирajу, ђускajу, пoсрћу, бaуљajу, кaшљу, му-
млajу, вичу (пoкрeт Jури Нaeл). 

Oвaквa пoстaвкa oживљaвa кoнцeпт пoзoриштa 
сурoвoсти Aнтoaнa Aртoa, њeгoв мрaчни, ритуaл-
ни тeaтaр чиjи je циљ трaнсгрeсиja, прeкoрaчeњe, 
улaз нa пoљe нeсвeснoг, oнoстрaнoг, изaзивaњe из-
биjaњa унутрaшњe рeaлнoсти, скривeнe испoд „циви-
лизoвaних нaслaгa глeдaoчeвe психe“. Aртo je тeжиo 
пoзoришту чиja мaгиja нaстaje у пoкрeтимa, крицимa 
и мрaку, тaмo гдe прeстajу рeчи, штo eстoнскa прeд-
стaвa нa пoвршини дoнoси. Прeтeжнo нeвeрбaлнa, 
игрa у oвoм блaтњaвoм ћoрсoкaку цивилизaциje 
пoврeмeнo укључуje хипнoтичкe призoрe кojи уз-
буђуjу глeдaoцa нa сeнзуaлнoм плaну. Нaрoчитo je 
успeшнo кoришћeњe ритмичнe eлeктрoнскe музи-
кe, лajтмoтив кojи oтвaрa и зaтвaрa прeдстaву, вoди 
пoкрeтe aктeрa, удaрajући и нa утрoбу глeдaoцa 
(дизajн музикe Jaкoб Jухкaм, Tит Ojaсo, Eнe-Лис 
Сeмпeр). Сa другe стрaнe, прeдстaвa имa и прилич-
нo пaдoвa, прaзнoг хoдa, пoнaвљaњa кoje изaзивa 
мoнoтoниjу.

Горки - алтернатива за Немачку (фото: Уте Лангка)
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Измeђу пoзoрницe и публикe je пoстaвљeнa 
oгрaдa oд стaклa. Oнa нaс штити oд зaлутaлoг блaтa 
сa сцeнe, чувa нaс дa нe пoстaнeмo „кoлaтeрaлнa 
штeтa“ блaтњaвoг извoђeњa. Oву oгрaду смaтрaмo 
кoнкрeтним и симбoличким узрoкoм нeдoвршeнoсти 
прeдстaвe, кoja вишe пoкaзуje нeгo штo ствaрнo 
jeстe, нeгирajући суштину aвaнгaрднoг нaслeђa кoje 
пoкушaвa дa oживи. Смисao ритуaлнoг, aртooвскoг 
тeaтрa сурoвoсти je ствaрaњe зajeдништвa извoђaчa 
и публикe, рушeњe грaницa измeђу нaс, кoнкрeтнo и 
симбoличкo пoстajaњe глeдaoцa извoђaчeм, чиjи je 
крajњи циљ дoживљaj кaтaрзe. 

Сa другe стрaнe, стaклeни зид у oвoj прeдстaви je 
брaнa кoja кoчи мoгућнoсти прeкoрaчeњa и буђeњa 
чoвeкoвe уснулe aрхeтипскe дубинe, кoje су прaк-
тичaри ритуaлнoг пoзoриштa нaстojaли дa изaзoву. 
Ливинг тeaтaр сe, нa примeр, нe би устручaвao дa 
публику зaтрпa блaтoм, сa или бeз прeдумишљaja. 
Нaпрoтив, блaћeњe глeдaoцa би упрaвo биo вид 
трaнсгрeсиje, њeгoвoг ступaњa нa пoљe ризикa и 

прeкoрaчeњa, учeшћa у ритуaлу инциjaциje кojи „из-
вoди eгзoрцизaм кojи чoвeкa тeшкo oбoлeлoг oд ци-
вилизaциje, трeбa дa лeчи тaкo штo у њeму пoнoвo 
прoизвoди живoт“, кaкo je нaписaлa Eрикa Фишeр-
Лихтe o знaчeњу ритуaлнoг пoзoриштa. У oдсуству 
тoг зajeдништвa, ризикa и мoгућнoсти прeкoрaчeњa, 
eстoнски тeaтaр je сaмo плaкaтски oдjeк aвaнгaрднoг 
нaслeђa, oдрaз њeгoвe пoвршинe, aли нe и истинскoг 
смислa.

Oснoвнa oриjeнтисaнoст нa фoрму, бeз дубљeг 
знaчeњa и прoмишљaњa сaдржaja, кaрaктeришe и 
прeдстaву кoja je свeчaнo oтвoрилa 52. Битeф, Сви-
тa бр.3 „Eврoпa“. Oву прeдстaву кoмпoзитoрa и рe-
дитeљa Жoрисa Лaкoстa чини извoђeњe двaдeсeт и 
oсaм пeсaмa, сaстaвљeних oд рaзличитих тeкстoвa, 
из рaзличитих oкoлнoсти и зeмaљa Eврoпскe униje. 
Oд гoвoрa мaђaрскe пoслaницe у eврoпскoм пaр-
лaмeнту, прeкo бeзбeднoсних упутстaвa Mинистaр-
ствa унутрaшњих пoслoвa у Фрaнцускoj, испoвeсти 
шoпoхoличaркe нa Jутjубу и aнaлизa утaкмицa фуд-

НО43 Прљавштина (фото:Тиит Ојасо)
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Вечна Русија (фото: Доротеа Тух)

бaлскoг трeнeрa, дo рeчи учeсникa сeминaрa зa лич-
ни рaзвoj. Стилoви, брзинa и тeмпo пeвaњa и гoвoрa 
извoђaчa сe мeњajу, oд хлaднo фoрмaлнoг, прeкo 
кoмичнoг, aгрeсивнoг или хистeричнoг, дo сeтнoг. Нa 
минимaлистички пoстaвљeнoj бeлoj сцeни, свeчaнo 
oбучeни извoђaчи Бjaнкa Лaнузи и Лoрoн Дeлуил, 
прaћeни клaвирскoм музикoм (Дeнис Шуje), вeштo су 
сaвлaдaли тeкстoвe нa рaзличитим jeзицимa зeмaљa 
Eврoпскe униje, oд фрaнцускoг и eнглeскoг, прeкo 
мaђaрскoг и дaнскoг, дo хрвaтскoг и слoвeнaчкoг. 
Нeспoрнo je и њихoвo вoкaлнo умeћe и шaрмaнтнoст 
нaступa.

Нaжaлoст, oснoвни смисao прeдстaвe je сувишe 
jeднoстaвaн, тaнaк, слaбo изaзoвaн зa грaђeњe тeaтрa 
aмбициoзниjих умeтничких врeднoсти. Суштински, 
рeч je o лaрпурлaртистичкoм дeлу чиjи je рaзлoг 
пoстojaњa њeгoвa фoрмa, пoкaзивaњe вeштинa из-
вoђaчa. Дубинe нeмa, збoг чeгa пaжњa глeдaoцa 
жeљнoг смислa врлo брзo пoпуштa. Moжeмo сe нaдaти 
дa су aутoри прeдстaвe у тoj нaмeтљивoj плиткoсти 

знaчeњa жeлeли дa (критички) изрaзe прeплaвљeнoст 
бaнaлнoстимa у дaнaшњoj eврoпскoj свaкoднeвници. 
Ta чињeницa jeстe вaжнa тeмa кojу сaврeмeнa умeт-
ничкa прoдукциja трeбa дa пoстaвљa критички. Ипaк, 
смaтрaмo дa пoзoришнa умeтнoст мoрa дa идe дaљe 
и дубљe, мoрa дa нaђe испуњaвajућe oбликe oтпoрa 
прeмa упaдљивoм oдсуству смислa. Сa другe стрaнe, 
Лaкoстoвo дeлo нa извeстaн нaчин пoдржaвa тaj 
друштвeнo трaгични нeдoстaтaк суштинe, умeстo дa 
гa нaдoкнaђуje.

***

Нajjaчи умeтнички дoживљaj су изaзвaлe двe 
изузeтнe прoдукциje грaничнe фoрмe кoje су 
нaмeтнулe прeиспитивaњe пojмa пoзoриштa. Вeч-
нa Русиja Maринe Дaвидoвe и Вeрe Maртинoв и 
Зaoстaвштинa, кoмaди бeз људи, групe „Римини 
Прoтoкoл“. Вeчнa Русиja je прoстoрнa инстaлaциja 
кoja дoнoси изузeтнo инспирaтивнa тумaчeњa 
друштвeнo-пoлитичкe и истoриje културe Русиje. 
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Извoђaчи нису физички присутни, aутoрскe интeр-
прeтaциje истoриjских приликa сe плaсирajу путeм 
крaћих филмoвa, звучних зaписa, излoжбa фoтoгрa-
фиja, скулптурa. Oни нaс дoчeкуjу у рaзличитим 
прoстoриjaмa Нaрoднoг пoзoриштa, крoз кoje смo 
вoђeни, брojним стeпeницaмa, хoдницимa, сoбичци-
мa. Сoби Вeчнa Русиja сe нeкoликo путa врaћaмo, у 
увeк нoвим oкoлнoстимa, дoк су oстaлe прoстoриje 
jeднoкрaтнe упoтрeбe, симбoлички oзнaчeнe кao 
мoгућнoсти утoпиje. У њимa сaзнajeмo o вeчнoм oд-
нoсу слoбoдe и рoпствa, рeвoлуциje и рeстaурaциje, 
пoлитикe и умeтнoсти. Дeтaљниje су oбрaђeни 
пeриoди Oктoбaрскe рeвoлуциje, Стaљинoвe рeпрe-
сиje, кao и дaнaшњeг, Путинoвoг врeмeнa. Пoсeбнo 
jaк утисaк je oстaвиo бoрaвaк у сoби прeкривeнoj 
нeкaквoм зeмљaнoм гумoм кoja нaм oтeжaвa хoд. Tу 
слушaмo врлo луциднe, филoзoфскe aли и пoeтичнe 
oпсeрвaциje o Стaљинoвoм прoгoну умeтникa, кoje 
сe дoвoди у вeзу сa дaнaшњoм Русиjoм. Умoрни глaс 
шeздeсeтпeтoгoдишњaкa дoнoси дирљиву испoвeст 

o жeљи дa сe oстaнe људскo бићe у дoбу рeпрeсиje 
и триjумфa прoсeчнoсти, кojи увeк прaти фaшизaм. 
У тoj сoби су глeдaoци излoжeни нeприjaтнoстимa, 
збoг пoврeмeнo jaких, зaслeпљуjућих рeфлeктoрa, 
кoje прaтe oбeспoкojaвajући звуци. To oдгoвaрajућe 
дoпуњуje сумoрну припoвeст o стрaдaњу умeтнoсти, 
aли и људскoсти, у врeмeну диктaтурa кoje истoриja 
цикличнo пoнaвљa. Aтмoсфeрa прeтњe, пригушeнoг 
тeрoрa и нaпeтoсти влaдa у сoби Вeчнa Русиja, кojу 
свaки пут нaпуштaмo „из бeзбeднoсних рaзлoгa“, пo 
нaрeђeњу хлaднoг, бeзличнoг глaсa нa eнглeскoм je-
зику. Нaш пoслeдњи излaз из тe сoбe, кoja je нa крajу 
oдрeђeнa Путинoвим присуствoм, oбeлeжeн je кao 
„излaз у случajу нуждe“, a oнaj бeзличaн глaс нaм тaдa 
сaoпштaвa дa пoстojи сaмo jeдaн излaз из Вeчнe Русиje. 
Tимe сe oвa зaистa врeднa инстaлaциja симбoлички 
зaвршaвa, oстaвљajући нaс сa брojним oсeћaњимa, 
мислимa и питaњимa. 

Бoрaвaк глeдaлaцa у рaзличитим сoбaмa, гдe су 
пoстaвљeнe личнe причe, дoкумeнтaристички истр-

Па'ам (фото: Маја Илтус)
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гнутe из ствaрнoсти, и дрaмaтуршки пaжљивo oбли-
кoвaнe у кoмпaктнe дeлoвe jeднe функциoнaлнe 
цeлинe, чини кoнцeпт тaкoђe изузeтнe прoдукциje 
Зaoстaвштинa, кoмaди бeз људи. Нaстaлa прeмa кoн-
цeпту Штeфaнa Кeгиja и Дoминикa Ибeрa (групa „Ри-
мини Прoтoкoл“), oвa мултимeдиjaлнa инстaлaциja, 
тaкoђe oствaрeнa бeз физичкoг присуствa извoђaчa, 
бaви сe питaњимa стaрoсти, бoлeсти, прoлaзнoсти и 
смрти. Дрaмaтуршки мaтeриjaл je прикупљaн тoкoм 
двe гoдинe, у бoлницaмa зa нeгу нeизлeчивo бoлeсних 
људи. У свaкoj oд oсaм сoбa инстaлaциje, пoстaвљeнe 
у Пoзoришту нa Teрaзиjaмa, спaкoвaнa je пo jeднa 
причa, jeднe oсoбe у близини смрти. Oви људи нaм 
припoвeдajу свoje живoтe, испуњeнe и нeиспуњeнe 
снoвe, стрaхoвe. Испoвeсти су вeoмa нeжнo oбли-
кoвaнe, a пoсрeдoвaнe путeм видeo или aудиo сни-
мaкa. У свaкoj сoби глeдaoци oстajу пo нeкoликo ми-
нутa. Испрeд je чeкaoницa, нa чиjeм плaфoну сe нaлa-
зи дигитaлнa мaпa свeтa и брojeви људи кojи умиру. 
Oвa, прeдстaвa, кao и свaкo умeтничкo дeлo, у свojoj 

суштини, дирљивo сe бoри прoтив смрти, смртнoсти 
и зaбoрaвa. Нaдoвeзуjући сe нa Хajнeрa Mилeрa кojи 
je смaтрao дa je пoзoриштe увeк oблик призивaњa 
мртвих, Лeмaн je нaписao дa je пoзoриштe сeћaњe нa 
oнo штo изoстaje, oднoснo дa прeдстaвљa прoстoр 
пaмћeњa. Oвaj суптилни прojeкaт oтeлoтвoруje ту 
идejу, чувajући сeћaњa нa живoт, пoслe њeгoвoг фи-
зичкoг крaja.

Tрeћи прojeкaт у трoчлaнoj групи инстaлaциja нa 
52. Битeфу, Пa`aм изрaeлскoг aутoрa Нaдaвa Бaрнee, 
зa рaзлику oд прeтхoднe двa, нeмa скoрo никaквих 
умeтничких врeднoсти. Taкoђe бeз физичкoг при-
суствa извoђaчa (oсим нa крajу), oвa инстaлaциja, 
пoстaвљeнa у Битeф тeaтру, сaстaвљeнa je oд низa 
eкрaнa нa кojимa сe прикaзуjу рaзличити видeo сним-
ци. Прaтe их aудиo зaписи, чeстo нeприjaтнo jaкa 
eлeктрoнскa музикa и свeтлoсни eфeкти. Прeдстaвa 
пoкрeћe тeмe испитивaњa личних прoшлoсти, ин-
тимних сeћaњa, кривицa, жудњи. Teкстoви су млaки и 
прoсeчни, a њихoв спoj у aудиo-визуeлну цeлину ниje 

Боливуд
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ни пo чeму aутeнтичaн. Штeтa je штo je oвa прeдстaвa 
ушлa у глaвни прoгрaм Битeфa, квaрeћи мaлo утисaк 
o прoгрaмскoj цeлини инстaлaциja.

***

Jeдини дoмaћи прeдстaвник у глaвнoм прoгрaму 
oвoгoдишњeг Битeфa, Бoливуд Maje Пeлeвић ниje 
биo идeaлaн избoр (прoдукциja Нaрoднo пoзoриштe 
у Бeoгрaду). Иaкo нaм прoшлa сeзoнa ниje билa 
сjajнa, билo je прeдстaвa кoje би сe бoљe уклoпилe 
у цeлину. Нa примeр Зaштo je пoлудeo гoспoдин Р. 
Бoбe Jeлчићa, чиjи je рaниjи рaд бeoгрaдскoj пуб-
лици прeдстaвљeн упрaвo прeкo Битeфa. Бoливуд je 
oствaрeн у фoрми пaрoдичнoг музичкoг пoзoриштa, 
бeз вeћих умeтничких aмбициja (кoмпoзитoркa Aњa 
Ђoрђeвић, кoрeoгрaф Игoр Кoругa). Рaдњa сe дeшaвa 
у мaлoм грaду, гдe стижe бoливудски прoдуцeнт кojи 
нaмeрaвa дa купи фaбрику „Mлaдoст“ и нaпрaви 
студиo. Сцeнa je упaдљивo кичaстo дизajнирaнa, сa 
шљaштeћим шљoкицaмa и рaзмaхaнo цвeтним кoс-
тимимa (сцeнoгрaф Игoр Вaсиљeв, кoстимoгрaфкињa 
Maринa Вукaсoвић Meдeницa). Mилoш Ђoрђeвић, 
Jeлeнa Ђoкић, Дaниjeлa Угрeнoвић, Сузaнa Лукић, 
Пaвлe Jeринић и Бojaнa Ђурaшкoвић, уз прaтњу му-
зичaрa Нeвeнe Пejчић, Aлeксaндрa Сoлунцa и Дaнилa 

Tирнaнићa, нaступajу чeстo хoрски, кoлeктивнo. Нa 
тaj нaчин сe oдрaжaвa кoлeктивни дух рaдничкoг жи-
вoтa, кao и пoзoриштa, гдe глумци спрeмajу прирeдбу 
зa бoливудскoг прoдуцeнтa. Игрa je тeaтрaлнa, плaкaт-
скa, прeoвлaђуjућe jeднoдимeнзиoнaлнa, у склaду сa 
oпштoм пaрoдичнoшћу. Издвojићeмo нaступ Mилoшa 
Ђoрђeвићa кojи кoмички убeдљивo пaрoдиjу рaзвлa-
чи прeкo грaницa, изoштрaвajући знaчeњa нaгoми-
лaних друштвeних aпсурдa. Oсoбeнa je и игрa Сузaнe 
Лукић, кao млaдe глумицe, кoja у jeднoj сцeни скидa 
сa сeбe oдбрaмбeну, пaрoдичну мaску. Oгoљaвa сe и у 
испoвeднoм тoну дирљивo гoвoри o дaнaшњeм нeзa-
виднoм пoлoжajу млaдих глумaцa, дужничкoм рoп-
ству у кojeм живe. Штeтa je штo oвaквих сцeнa нeмa 
вишe, jeр би oнe дoнeлe дубљe, кaтaрзичниje слojeвe 
знaчeњa, кojи би знaчeњски упoтпунили прeдстaву, 
зaбaвну и шaрмaнтну, aли нeдoвoљнo слojeвиту. У му-
зичкo-пaрoдичнo ткaњe Бoливудa, тaj eнeргичнo рaс-
плaмсaни свeт букeтa и шљoкицa, лeжeрнo су увeдe-
ни критички кoмeнтaри o врeмeну у кoмe живимo 
– трaнзициoнoм прeживљaвaњу, стрaдaњу сирoмaш-
них, свeприсутнoj пoлитизaциjи, прeмaлoj бризи зa 
културу, oтпoру прeмa мигрaнтимa. Oни су суштински 
рaзлoг пoстojaњa oвoг aутoриoничнoг кич спeктaклa 
кojи рaзгрaђуje друштвeнe нaкaзнoсти.
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„АНДРЕ ШЕНИЈЕ“
ЧЕТВРТИ ПУТ НА НАШОЈ 
ОПЕРСКОЈ СЦЕНИ

Рашко В. Јовановић

Једно од малобројних оперских дела, поготово ако првенствено имамо у 
виду стандардни репертоар, у којима се историјски догађаји верно прика-
зују свакако је музичка драма Андре Шеније Умберта Ђордана (1867-1948). 

Као што се зна, Андре-Мари Шеније (1762-1794) био је француски песник и есејист, 
који је након школовања у париском колежу Навар пропутовао од 1784. до 1788. 
Швајцарску, Италију и Грчку не би ли се излечио од несретних љубави, те је по по-
вратку у Париз почео проучавати грчке, латинске и оријенталне изворе и упозна-
вати се са италијанском и енглеском књижевности. Истовремено продубљивао је 
знање о делима француских филозофа да би, поред осталог, написао три чувена 
есеја: Инвенција, Слобода и Химна правди. Године 1787. одлази у својству секре-
тара француске амбасаде у Енглеску, где је писао меланхоличне легенде. Како се 
одушевио револуцијом у Француској, вратио се 1791. у Париз. Разочаравши се 
демагогијом нове власти постаје присталица „умерене струје“ и пише политичке 
чланке против истакнутог вође револуције Максимилијана Робеспјера због којих 
ће га убрзо ухапсити и послати на гиљотину. У тамници је написао своју најлепшу 
песму Млада заточеница посвећену непознатој девојци. Дела су му објављена 
посмртно – први пут 1814. делимично, а у целости 1914. Као песник Шеније је алек-
сандринац учинио гипкијим и у француску поезију унео је више животне силине и 
колорита док је, међу првима, филозофским мислима давао поетско обличје. Као 
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песник славио је напредак уметности и науке. Желео 
је да проникне поступак и дух античке поезије те је 
обједињујући инспирацију њоме са искрено исказа-
ним осећањима из властитога сентименталнога жи-
вота моћно наговестио романтизам. 

По мотиву Шенијеове песме Млада заточеница 
Умберто Ђордано саздао је у опери Андре Шеније лик 
Мадалене де Коањи, која на крају заједно са песником 
одлази на губилиште. Иначе, опера је музички грађе-
на на изразито веристичким ефектима наглашавања 
људских страсти и узбуђења, што се у време великих 
друштвених преокрета испољавају појединачно или 
масовно. Богата јужњачка мелодика прожима скоро 
читаво дело и то је нарочито присутно у више арија и 
у неколиким сценама које плене веома допадљивим 
мелодијама. Најзначајнија особеност ове опере огле-
да се у ауторовом истанчаном осећању сцене што и 
чини да ово ремек дело у опусу младог Ђордана за-

довољава интересовање савременог гледаоца. У том 
погледу истичу се прва арија Шенијеа, која донекле 
представља његов предреволуционарни политички 
програм, потом велика арија Непријатељ домовине 
револуционарно расположеног Жерара, као и дра-
матична арија Мадалене Мајка је мртва... Финале 
опере је распевани дует Шенијеа и Мадалене, који 
са неизбежном оперском патетиком дочарава њихов 
одлазак на губилиште.

Оперу Андре Шеније компоновао је Умберто Ђор-
дано према либрету Луиђија Илике, иначе омиљеног 
Пучинијевог либретисте. Дело је први пут приказано 
у миланској Скали, 28. марта 1896. На сцени Опере 
Народног позоришта у Београду Андре Шеније први 
пут је изведен 1. октобра 1936. године, под музич-
ким вођством Алфреда Пордеса и у режији Јосипа 
Кулунџића. Насловну улогу тумачио је тенор Јан Бар-
тоњ, Шарла Жерара певао је баритон Станоје Јанко-
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вић, а Бахрија Нури-Хаџић наступила је као Мадлена 
де Коањи. 

На нашој оперској сцени друга премијера опере 
Андре Шеније била је 14. јуна 1954. у режији Младена 
Сабљића под диригентским вођством Даворина Жу-
панића. Александар Маринковић певао је насловну 
улогу, Шарла Жерара Станоје Јанковић, док је Бахрија 
Нури-Хаџић била Мадалена де Коањи. 

Треће премијерно извођење ове опере било је 
22. новембра 1972. у оквиру прославе стодесетого-
дишњице Народног позоришта у Београду. Редитељ 
ове премијере био је опет Младен Сабљић, док се за 
диригентским пултом налазио гост из Румуније Кор-
нел Траилеску, први диригент Опере у Букурешту. 
Звонимир Крнетић певао је насловну улогу, Владета 
Димитријевић био је Шарл Жерар, а Радмила Бакоче-
вић појавила се као Мадалена де Коањи.

Најновија, четврта поставка опере Андре Шеније 

премијерно је изведена 23. јуна 2018, под музичким 
вођством Ђорђа Павловића и у режији Ђандоменика 
Бакарија, редитеља из Италије, као госта. Уметници из 
Бугарске - сценограф Кузман Попов и костимограф-
киња Асја Стојменова – успешно су решили ликовну 
обраду представе, мада је изостала монументалност 
сценографског решења нарочито у другој слици, која 
се дешава на једном париском тргу, као и у трећој 
слици, која се одиграва у судници Суда Револуције.

Иако изведена на самом крају сезоне 2017/18. 
премијера опере Андре Шеније бесумње је значајно 
обогаћење и освежење репертоара Опере Народног 
позоришта у Београду уочи његове јубиларне 150. 
сезоне. Редитељ Ђандоменико Бакари нашао се пред 
ансамблом коме одговара веристички репертоар, 
како када се ради о солистима, тако и када је реч о 
хору и оркестру и може се рећи да је он ту повољну 
околност успео да искористи и оствари једну дина-
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мичну и ефектну представу о трагичном животу, љу-
бави и смрти песника Андреа Шенијеа чија је судбина 
доказала познату истину да револуција уништава и 
своје присталице.

Насловну улогу, песника Андреа Шенијеа интер-
претирао је предано и са поетским заносом, вокално 
сигурно и глумачки убедљиво Душан Плазинић, који 
је освојио публику већ певајући арију у првој слици 
да би и даље, током читаве представе, пленио прису-
тне све до завршног дуета са Мадаленом де Коањи, 
коју је супериорно у вокалном изразу, са великом 
дозом искрене емотивности и веома темперамент-
но тумачила Ана Рупчић. Миодраг Д. Јовановић као 
Шарл Жерар био је импозантан и достојанствен у ре-
волуционарном замаху: својим моћним гласом изди-
зао се до сувереног симбола победе идеје Француске 
револуције, идеје слободе, једнакости и братства 
свих људи, што је посебно било ефектно већ у првој 
слици када диже буну, као и у трећој слици пред Су-
дом Револуције, када покушава одбранити Шенијеа. 

Поред ово троје протагониста у извођењу је учество-
вало још једанаест солиста међу којима је било и три 
члана Оперског студија „Борислав Поповић“. Конста-
тујући да су сви они заиста коректно обавили своје 
задатке (поједини су имали две улоге), указали бис-
мо, руководећи се и величином рола, на наступе које 
су остварили: Дарко Ђорђевић (Енкроајабл, шпијун), 
Михајло Шљивић (Матије), Вук Матић (Руше, Шеније-
ов пријатељ), Наташа Рашић (старица Мадлон), Љу-
бица Вранеш (Берси, Мадаленина служавка) и Милан 
Младенов (Дима, судија и Домоуправитељ).

Представу је спретно водио диригент Ђорђе Па-
вловић инсистирајући на мелодиозности Ђорданове 
музике. Шеф Хора и бинске музике Ђорђе Станковић 
заслужан је за одлично изведене масовне сцене. У 
извођењу су суделовали чланови Балета Народног 
позоришта и Дечји хор „Хориславци“. Успелим из-
вођењем опере закључена је сезона 2017/18. у Опери 
Народног позоришта у Београду.

КРИТИКЕ
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Од самог почетка деветнаестог века, широм европског континента, све 
чешће су могли да се чују захтеви за оснивање и подизање национал-
них позоришта, а ти су се захтеви пре свега односили на јужнословен-

ске народе. Овакви захтеви произилазили су из општеприхваћених схватања о 
позоришту као о храму народне педагогије, која је била незаобилазна у конститу-
исању идентитета једне нације. Тако се на пример, у српској позоришној периоди-
ци деветнаестог века, наводе Шилерови ставови по којима је „позориште завод, 
у коме човек налази уживање уз здраву поуку, у коме се одмара, а овамо је не-
престано занет, у коме прекраћује себи време, а уједно се образује; у њему се моћ 
душевна напреже, али ипак не тако, да друга која снага пати; у њему се ужива, али 
не тако, да после целина плаћа; оно је најзад завод, у коме човек, побуђен живом 
представом, долази до свести о самом себи, као човеку, као члану народа; у коме, 
гледећи прошлост своју, побуђује се, ради боље и светлије будућности, на више и 
боље деловање у своме кругу, у своме народу, - на све што је лепо и узвишено.“1 

Иницијативу за оснивање позоришних институција покретали су национално 
освешћени појединци и удружења, градске општине и богати предузетници. У 
оним срединама у којима је национално тело имало државотворну форму, бригу 
око подизања престоничких позоришта углавном је преузимала држава.

 1 Позориште, бр 42,1872, 62, 66,74

ЈУБИЛЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

ОСНИВАЊЕ НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА И ПРВА 
ИЗВЕДЕНА ПРЕДСТАВА У 
НОВООТВОРЕНОМ ЗДАЊУ

Јелена Перић
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ЈУБИЛЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Боривоје С. Стојковић у својој књизи износи по-
датке о друштвено-политичком стању у Србији током 
друге половине деветнаестог века. Он наводи да се 
од краја шесте, па током седме и осме деценије девет-
наестог века, политички још увек нестабилна Кнеже-
вина Србија, постепено претварала у национално-по-
литичко и културно-књижевно жариште целокупног 
Српства. Такође истиче да се тај полет највише осетио 
током друге владавине кнеза Михаила Обреновића 
(1860-68) као и током Намесништва (1868-72). Београд 
је у тим периодима постајао значајна национално-по-
литичка, културно-књижевна и позоришна метропо-
ла, а Кнежевина Србија, са тада само милион и три 
стотине хиљада становника, напрезала је сву своју ду-
ховну снагу како би се што брже „уденула“ у напред-
не токове западњачког развоја. Један од најбитнијих 
циљева таквог напретка био је и оснивање народног 
позоришта у Београду.2

„Институција националног позоришта била је ре-
ална потреба династије и државе, јер је омогућавала 
контролисано одвијање позоришних патриотских 
ритуала. Они се стављају у службу политичког васпи-
тања и имају карактер свечане народне педагогије, 
чији је основни циљ да једну аморфну масу претворе 
у чврсту формацију јасних контура – нацију. Овај риту-
ални карактер се најдоследније исказује у позоришту, 
али је присутан и у другим јавним институцијама на-
ционалне културе, као што су, на пример, музеји, чија 
се здања уобличавају по узору на палате и храмове.“3

Како историчари наводе, прве иницијативе за по-
дизање позоришног здања у Београду, као престони-
ци тадашње кнежевине Србије, јавиле су се крајем 40-
тих година деветнаестога века. Покретачи ове ини-
цијативе били су угледни национални радници тога 
доба, као и највиши представници власти. И глумци 
и позоришни писци били су тада предмет нарочите 
пажње и наклоности владара, најпре кнеза Михаила 
Обреновића, а потом и кнеза Александра и кнегиње 

 2 Б.Стојковић, Историја српског позоришта од средњег века до 
модерног доба,Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 
2014, 208.

 3 М.Тимотијевић, Народно позориште у Београду-храм патриот-
ске религије,Наслеђе, 2005, 6,10.

Персиде Карађорђевић. За престоничко јавно мњење 
један од основних мотива за покретање иницијативе 
за подизање националног позоришта била је корис-
ност позоришта за саму националну педагогију. У 
писму које датира од 31. марта 1847. године, а које 
је упућено начелнику министарства просвете Јова-
ну Стерији Поповићу, од стране председника управе 
Читалишта београдског, угледног трговца и велепо-
седника, Мише Анастасијевића, између осталог стоји 
следеће: Између других средстава која за просвету и 
образовање народа разним начином дејствују јесу и 
театри или позоришна заведенија, у којима знаме-
нитаја дела људска, како из прошлости тако и сада-
шњег живота, од списатеља по правилима науке и ху-
дожества описана, представљају се гледећем публи-
куму чрез нарочита лица драматическе игре другим 
опет художеством и са толико већим дејствовањем 
на умове и срца. Оно што је добро представља се ту 
тако да се срцу гледаоца омили и вољу у њему про-
буди то чинити, а што је зло и неваљало да омрзне 
и никаде не чинити одважује се и окрепљује. Тиме се 
свака добродетељ у народу тим више распростире и 
утврђује, пороци се и погрешке истребљују.4

Свесрдно залагање око подизања позоришне 
зграде и оснивања сталног Народног позоришта у Бе-
ограду спадају у највеће културне иницијативе срп-
ског народа у току једног века. Од пресудног значаја 
за подизање Народног позоришта био је догађај од 5. 
новембра 1867. године када је кнез Михаило речима 
сазидаћемо ми вама театар за себе, па ћете бити 
сасвим задовољни,5 дао обећање управнику ново-
садског позоришта Јовану Ђорђевићу. Радосна вест 
се убрзо пронела не само Београдом већ и целим 
српством. По природи своје суштине, национално 
позориште се и подиже у престоници, и у основи је 
и намењено малобројној, али „за званичну државну 
културну политику пресудно важној престоничкој 
грађанској структури.“6 Народно позориште у Бео-

 4  Цитирано према: М.Тимотијевић, Народно позориште у Београ-
ду-храм патриотске религије,Наслеђе, 2005, 6,11.

 5  К.Христић, Записи старог Београђанина књига прва, Издавачка 
књижара Бранислава Церовића, Београд, 1923,20.

 6 Исто.10.



67ЈЕСЕН/ЗИМА 2018 ТЕАТРОН 184/185

граду израсло је из срца, културне потребе и свести 
српског народа, упркос великим финансијским жрт-
вама. На основу података које у својој књизи износи 
Светислав Шумаревић, сазнајемо да је уз сагласност 
Државног савета, кнез Михаило 12. марта 1868. го-
дине донео решење да се позоришна зграда поди-
гне на правитељственом плацу код Стамбол капије.7 
Оно што можемо истаћи као интересантан податак на 
који је указао и Петар Марјановић јесте да је зграда 
Народног позоришта у Београду, заједно са зградом 
Опере у Паризу, највероватније једина још грађевина 
од културно историјске вредности за један народ која 
је подигнута на месту на коме је у прошлости било 
губилиште.8 Из своје личне благајне кнез је према 
наводима који се налазе у књизи Светислава Шума-
ревића поклонио 5000 цесарских дуката за изградњу 
здања.9 Подизање новог здања и организовање позо-
ришта кнез је поверио Јовану Ђорђевићу, који је те 
послове водио све до оснивања четвртог Позориш-
ног одбора, док је пројекат за позоришну зграду и 
предрачун трошкова поднео Александар Бугарски.10 
Народно позориште је установљено 13. јуна 1868. и 
већ 15. октобра је законом постало државно. Пред-
стављачка дружина образована је од ансамбла Срп-
ског народног позоришта из Новог Сада, а расписан 
је и конкурс. Управитељ је био Јован Ђорђевић. Прва 
представа одржана је 10. новембра 1867. у преуређе-
ној кафани „Код Енглеске краљице“11. Кнез Михаило је 
сматрао да се са градњом мора пожурити и желео је 
да позориште буде готово до 15. октобра 1868. Нажа-

 7 С.Шумаревић, Позориште код Срба, Луча, библиотека Задруге 
професорског друштва, Београд, 1939, 357.

 8 П.Марјановић, Мала историја српског позоришта XIII-XXI век, 
Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 2005, 275.

 9 С.Шумаревић, Позориште код Срба, Луча, библиотека Задруге 
професорског друштва, Београд, 1939, 353.

 10 П.Марјановић, Мала историја српског позоришта XIII-XXI век, 
Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 2005, 279.

 11 По наводима из студије Б.Стојковића Историја српског позори-
шта од средњег века до модерног доба, Позоришни одбор је 3. 
октобра 1868. године склопио уговор са свештеником Сушићем 
за коришћење сале у хотелу „Код енглеске краљице“. Сала је де-
лимично и адаптирана, а одбор је тиме желео да се омогући одр-
жавање представа док се зграда подиже.

лост, околности су одредиле другачије. Кнез Михаи-
ло је убијен у среду, 29. маја 1868. године, а само три 
дана пред смрт последњи пут је био у позоришту, у 
новој Сушићевој дворани и том приликом је поновио 
обећање дато Јовану Ђорђевићу.

Убиством кнеза Михаила иницијатива за изградњу 
позоришта доведена је накратко у питање с обзи-
ром да кнез није оставио тестамент којим би се даљи 
трошкови градње осигурали. Међутим, питање на-
следства је убрзо било решено, а самим тим и финан-
сирање и даља изградња позоришта. У корист поди-
зања позоришта ангажовали су се и намесници Јован 
Ристић и Јован Гавриловић, а кнежеви наследници су 
Актом уступања од 17. јуна 1868. године одредили да 
се Народном позоришту изда сума од 6 500 дуката. 
Свечаном полагању темеља Народном позоришту 
19. августа 1868. године12 присуствовали су тада још 
малолетни кнез Милан Обреновић са намесницима и 
министрима, председником општине и многим дру-
гим тадашњим виђеним људима Београда. Кнез и На-
месници су том приликом потписали споменицу која 
је спуштена и узидана у темеље, а која гласи:

Во имја отца и сина и свјатаго духа.
Овај дом, намењен српском Народном Позоришту 

у Београду, првом Позоришту у српској престони-
ци, поста вољом и знатном новчаном помоћу Кне-
за Српског Михаила М. Обреновића III, који погину од 
зликоваца у Кошутњаку топчидерском 29. маја 1868. 
Темељ положи руком Кнез Српски Милан М. Обреновић 
IV, а благослови и освешта црквеним чинодејством 
Архијепископ Београдски и Митрополит целе Србије 
Михаило, месеца Августа 19. дана 1868.13

Народно позориште званично је отворено је 30. 
октобра 1869. године. Према наводима хроничара и 
периодике сазнајемо да је „у вече 30. октобра 1869. 
блистало народно позориште у пуној светлости. Пуб-
лика је, улазећи, застајала да се диви лепоти његовој. 
Широки пламенови гаснога осветљења, донде непо-
знатог у Београду, избијали су из многобројних лусте-
ра у плафону, дужином ложа и на галеријама. Ликови 

 12 К.Христић, Записи старог Београђанина књига друга, Издавачка 
књижара Бранислава Церовића, Београд, 1925, 109.

 13 Исто.
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наших знаменитих људи у медаљонима, у реду, под 
првом галеријом, грбови српских земаља под другом 
галеријом, профил Кнеза Михаила изнад позорни-
це, ложе оперважене црвеном кадифом, балдахин 
са круном изнад Кнежеве ложе, тешка завеса са по-
злаћеним ројтама, која се тихо таласа, седишта нова 
и угодна са ливеним нумерама, све је то било ново, 
укусно и задисало пријатном свежином.“14 Управник 
позоришта, Јован Ђорђевић одржао је поздравну бе-
седу и одао је захвалност покојном кнезу Михаилу, 
зачетнику идеје подизања позоришта и великом да-
родавцу, али и влади намесника која је довршила за-
мисао покојног кнеза. Затим је одсвирана Увертира 
Драгутина Реша, а Пролог у стиховима Јована Ђорђе-
вића у славу кнеза Михаила изговорио је Адам Ман-
дровић. Врхунац доживљаја био је приказ кнеза Ми-
хаила на коњу, у тренутку када је примио кључеве ос-
лобођеног Београда. Представљач кнеза био је добро 
погођен ликом и појавом. Био је то Дуцман, кнежев 
шталмајстор, а имао се утисак да је на сцени жив кнез 
Михаило. Тај призор је изазвао занос у гледалишту и 
публика је у сузама пљескала и уздишући изражавала 
осећања за убијеним кнезом. 

Прва представа изведена на отварању нове зграде 
Народног позоришта била је по поруџбини написана 
драмска апотеоза Посмртна слава кнеза Мијаила М. 
Обреновића, професора, књижевника и књижевног 
критичара, Ђорђа Малетића, са музиком Драгутина 
Реша, а у режији Алексе Бачванског. Стојковић истиче 
и податак да је декорације радио бечки дворски сли-
кар Кауцки, али је на томе касније сарађивао и Сте-
ван Тодоровић. У књизи Олге Милановић наилазимо 
на податак да је поменути сликар израдио и нацрт за 
главну завесу новоподигнутог Народног позоришта. 
Скица је предата на чување Музеју позоришне умет-
ности, а на њој је представљен кнез Михаило, кога 
једна вила држи за руку, а друга крунише ловоровим 
венцем.15

 14 К.Христић, Записи старог Београђанина књига друга, Издавачка 
књижара Бранислава Церовића, Београд, 1925, 114.

 15 Др Олга Милановић, Београдска сценографија и костимографија 
1868-1941, Музеј позоришне уметности Србије, Универзитет 
уметности у Београду, Београд, 1983, 9.

Пун назив комада гласио је Посмртна слава кнеза 
Мијаила М. Обреновића III, погинувшег у Топчидеру 29. 
Маја 1868. а наступили су тада чувени глумци Адам 
Мандровић, Ђорђе Пелеш, Милош Цветић, Тоша Јо-
вановић, Милка Гргурова, Марија Јеленска, Јулка Јо-
вановић.16 На почетку свог дела Малетић је истакао 
двоструко жанровско одређење. Малетић је у подна-
слову додао да је дело „Слика из народног живота“, 
а потом је у посвети барону Федору Николићу дело 
окарактерисао као „овај спев“. Посмртна слава кне-
за Мијаила М. Обреновића епско је дело у драмској 
форми. Аутор се у некој врсти предговора обратио 
читаоцу и одсуство потпуне драмске радње објаснио 
самом природом апотеозе која намеће брзо смењи-
вање појава. „Овакво вештаство не може имати праве, 
подпуне драмске радње, него се ова мора попунити: 
сентименталитетом, брзим променама, контрасти-
ма и т.д. С тога се онако често мењају појаве у целом 
делу, које су све лириком заденуте.“17 Дело је сачиње-
но од Пролога и укупно 24 појава уклопљених у две 
целине. У Прологу који је сачињен од „сто тридесет 
седам стихова у асиметричном, епском десетерцу“18 
истиче се, између осталог, велики културни допри-
нос кнеза Михаила и његово залагање за оснивање 
националног позоришта.

После дуге и огњене жеље:
Да видимо стално позориште
Рад‘ снажења племените воље
Познавање узвишени дела,
Рад‘ напредка и забаве умне
Одкривањем човечија срца
И његове сакривене тежње – 
Ево данас обгрли нас прво
Позориште народно и дивно
Као мати прикупљену децу. – 

 16 П.Волк, Позоришни живот у Србији 1835/1944, Факултет драм-
ских уметности, институт ѕа позориште, филм, радио и телеви-
зију : Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 1992.

 17 Ђ.Малетић, Посмртна слава кнеза Мијаила М. Обреновића, Теа-
трон, 164/165, 9.

 18 Љ.Пешикан Љуштановић, У славу владара и у славу театра, Теа-
трон, 164/165,34.
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Срце нам је свима раздрагано
Од навале разнолики слика
Из прошлости и из садашњости,
Душа нам се на крилма подиже
У будућност велику и светлу
Што с‘отвара с ове дивне зграде – 
Ал‘ се за час као поражена 
Враћа у се с тугом и жалошћу,
Што онога међу нама нема,
Ком за ову усладу духовну
Свиколици захвалит‘ имамо

***

Шта је био нама Мијаило, 
То сведоче данас и злотвори, 
То сведоче зидине градова
Што стењаше под крвником црни, 
То сведочи сва Србија тужна.
Очишћена од Турака грозни,

Оружана њиме страховито
Ради мете велике и светле.
Из љубави оне племените
За народом својим разтуреним
И из жудње, да га уједини,
Да га дигне на крилима славе – 
Данас мека одзивље се туга
Ка‘кукање из зелена луга.19

Први део Малетићевог комада започиње на пољу 
пред градом, док се у позадини на градским бедеми-
ма виде турски стражари. Старац који је у пратњи не-
колико сељака не може да поверује ономе што чује 
од грађана. Мисли да је реч о некој шали када му го-
воре да је кнез Михаило „без пушке и сабље“ примио 
кључеве града. Као и у многим другим драмским де-

 19 Ђ.Малетић, Посмртна слава кнеза Мијаила М. Обреновића, Теа-
трон, 164/165,11. Напомена: Све наводе из овог дела наводима 
према овом издању са ознаком странице у загради на крају ци-
тата.
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лима романтичарског периода, и у овој Малетићевој 
апотеози уочљиви су мотиви светлости и таме и њи-
хово контрастирање, као и мотив венца, који је у делу 
наглашен. У разговору са сељацима, старац, након 
што је схватио да је истина то што се прича, предвиђа 
да ће Михаило понети круну и да ће саставити расту-
рено српство и покајати настрадале косовске јунаке. 

 
Старац. 
Чујте,децо,и памтите добро,
Што ће данас старац да вам каже:
Мијаило круну ће понети,
Саставиће разтурено србство, 
Покајаће браћу на Косову!
И ви ћете дочекати, децо, 
Да се светлом краљу поклоните, 
Пољубите свиленога скута
Са престола новога Душана – (16)

Све до осме појаве првог дела Малетић је пажњу 
драмске радње посветио величању кнеза Михаила и 
истицања важности историјског догађаја који се збио 
на Калемегдану, по старом календару 6. априла 1867. 
године.20 Кроз дијалоге које воде старац и сељаци,а 
потом и Београђани, и у седмој појави свештеник и 
официр, писац истиче тежње кнеза Михаила да ује-
дини све јужнословенске народе, уједини српство и 
„да с мајком састави дечицу“.(31) Малетић на више 
места истиче жељу за уједињењем, али такође и 
бојазан великих светских сила од могућности реа-
лизације те идеје. То је заправо и окосница заплета 
драмске радње, јер велике силе страхују да би ује-
дињењем јужнословенских земаља Србија, и на ње-
ном челу кнез Михаило, постала јака војна и државна 
сила, што њима никако не иде у прилог. Због тога, у 
осмој појави првог дела, у кршевитом пределу, то-

 20 Али Риза паша, последњи турски заповедник београдске тврђа-
ве, предао је кључеве града Београда кнезу Михаилу, а потом 
су на тврђавама истакнуте српска и турска застава и кнез је на 
коњу свечано ушао у град. Народно позориште је након поди-
зања нове зграде, сваке године славило 6.април по старом ка-
лендару, спомен-дан предаје градова у српске руке, који је у 
колективној националној свести одржавао и сећање на кнеза 
Михаила Обреновића.

ком ноћи, Малетић у дело уводи лик сатане, који ће 
заједно са злим духовима и нечастивим силама бити 
највећи помагач онима који не желе Михаилово уз-
дизање и просперитет јужнословенских народа. Они 
страхују да ће Михаило сложити племе са племеном, 
а ако се то деси пробудиће се целокупни Балкан. На-
родност је данас ка‘ бујица, ил‘ је пусти ил‘ се њоме 
дави.(21) Малетић је Посмртну славу кнеза Мијаила 
М. Обреновића замислио као алегорију чију су про-
тагонисти митолошки и библијски ликови па је осим 
Сатане у своје дело увео и Вештице, Фурије, духове, 
Нечастивог. Убиство кнеза дело је завере злих људи и 
нечастивих сила. Успех кнеза Михаила у супротности 
је са жељама духова.

Сатана.
Мијаило за сунце се маша, 
А све слошки око њег‘ се скупља
Да на златни подигне га престо‘
И краљевским увенча га венцем;

***

1. Дух.
Мијаила до две силе драже,
А жеља му у томе се слаже, 
Да Србија у пламену букне
И довати све крајеве спремне
У суседни несретни народа. – (19)

Стога Сатана склапа уговор са Агентом с циљем 
да се уз помоћ злата и свих расположивих нечасти-
вих сила стане на пут кнежевом успону, а уједно и 
просперитету, духовном развитку и напретку српског 
народа под кнежевим вођством. Тако ће паклене на-
мере, завере нечастивих сила и неотклоњива зла коб 
тријумфовати упркос великој љубави народа према 
своме владару.

Нимало случајно, Малетић је вођен симболиком 
броја тринаест баш у овој појави услед олује, уз зву-
ке громова и севање муња, увео вештице. Ова сцена 
указује нам и на евидентни Шекспиров утицај на Ма-
летићево дело, јер је видно уочљива аналогија са Ше-
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кспировом трагедијом Макбет.21

1.Вештица.
Тучом и олујом 
Кад облаци бију,
Кад с урлањем вуци
У пећине с‘крију,
Кад се грешник стреса, 
Те цвокоћу зуби,
Вештице уз беса
Тад кликују: уби!
Уби, уби, уби!
Ни часа не губи. (23)

Управо ово зборовање вештица у тринаестој, 
завршној појави првог дела може се сматрати висо-
ко сценичним сегментом, који је Малетић дочарао 
кратким, веома динамичним стиховима, шестерци-
ма и четверцима. Из многобројних извештаја могли 
смо да видимо и да су и писац Малетић, и редитељ 
представе Бачвански, искористили сву технику и де-
корације. „Севало је – да очи засене, грмело је – да 
уши заглухну. Стварао се мрак, кроз који је страхо-
вито беснела олуја, после су наишле подземне ватре. 
Небо се опет разведрило и на њему се указала дивна 
светлост.“22

У другом делу драме, који се збива након кнеже-
вог убиства, такође се живошћу и динамичношћу 
издвајају краћи стихови, овога пута хорски, али је 
исто тако уочљива и аналогија са још једним Шекспи-
ровим комадом. Наиме, у седмој појави другог дела 
један од сељака се куне да је „на крвавом месту“, у 
Кошутњаку, видео живог кнеза. Малетић тако сликом 
убијеног владара замењује појаву духа попут оног у 
Шекспировом Хамлету.

2.Сељак.
А тако ми крснога имена, 
Видео сам нашег господара!

 21 Д.Михаиловић, Шекспир и српска драма у XIX веку, Универзитет 
уметности у Београду Академија уметности у Новом Саду, Бео-
град, 1984, 210.

 22 С.Шумаревић, у тексту без наслова, Време, 1939, 6395, 10.

Ен‘ондена на крваву месту, 
Где крвници пролише му крвцу.
Док се лака просу месечина,
А по њојзи сенка провидљива
Госодара – као да га гледим!
У левој му црвена застава,
А у десној комат леба бела;
Ману руком, па га сакри шума.

1.Сељак.
Ноћас ћу ти и ја чуват‘ стражу,
Ма да би ми очи изкапале,
Не би ли му очи сагледао, 
А волео би нег‘ све мртве моје. (28)

Такође, позивајући се на дело Душана Михаило-
вића и његову анализу, уочавамо да је, у Шекспиро-
вом маниру, Малетић дочарао и лудило починиоца 
злочина, који бежећи од Фурије која га гони и пока-
зује му кнежеву слику, у наступу лудила вапи:

 
Зликовац.
Иди слико – примири се тамо
У мрачном ти, неприступном гробу – 
Не стрељај ме – ја реч само дадо – 
Дело други извршише – други.
Иди, иди! (29)

Интересантно је истаћи и то да су сви злочинци 
свесни онога шта су учинили, али је сада касно за 
покајање. Они проклињу новац и страхују за живот 
своје деце, свесни величине греха који су починили. 
Малетић на више места у делу истиче колико је велик 
грех похлепа и чему он води, што можемо тумачити и 
Малетићевом идејом да дело поприми и дидактички 
карактер. 

Сложићемо се са тврдњом Љиљане Пешикан 
Љуштановић да је „лирски интонирана тужбалица 
сељанке“ у другој појави другог дела, једна од најус-
пелијих и најемотивнијих сцена у драми. Грађена по 
узору на народну лирску књижевност, с типичним 
дозивањем преминулог и прекором што није пажљи-
вије гледао знамења и бринуо о своме животу.
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У једанаестој појави другог дела на сцени видимо 
пространу улицу окићену тробојним заставама, као и 
споменик кнезу Михаилу, изграђен по Микешиновом 
предлогу. Око споменика је окупљен народ, млади и 
деца, који се покојном кнезу обраћају песмом, име-
нујући га оцем, надом и сјајном звездом. Споменик 
ките венцем од ловора, који симболизује победника, 
а према тумачењу Веселина Чајкановића биљка ло-
вор има јак апотропајон, од кога беже вештице, те се 
због његове антидемонске снаге, и бадњаци и чесни-
це ките ловором.23

Увођењем хора у завршној једанаестој појави 
другог дела, Малетић изражава дубоко жаљење због 
проклетства и раздвајања. У јединственој комбина-
цији тужбалице и оде мноштво окупљено на сцени 
око кнежевог споменика исказује славу настрадалом 
кнезу, док хор пева:

Слава, слава Мијаилу!
Напред, браћо, у бој, у бој!
На истока рујном крилу
Благослов нам даће свој. (32)

На самом крају дела, Малетић после свих немилих 
догађаја ипак види светло за српски народ и српску 
државу јер је после кнеза Михаила дошао млади вла-
дар који је нова узданица народна, нови огањ који 
греје душу, па тако српски народ не треба да страхује 
да ће га слава изневерити.

С обзиром да је позоришна уметност на тлу Ср-
бије почела да се развија и негује касније него у дру-
гим европским земљама, тако нисмо ни били у мо-
гућности да о првим значајним представама на тлу 
Србије нађемо више појединости и података у неком 
јавном гласилу тога доба. Како их назива Боривоје 
Стојковић, кратке информативне белешке, биле су 
први писани трагови о позоришној критици. Наста-
ле су са оснивањем позоришта код Срба. У часопи-
су Србија, од 6. новембра 1869. године, у броју 130. 
објављен је Кујунџићев текст под називом Прво вече 
у Народноме позоришту у Београду. Овај подужи и 

 23 Веселин Чајкановић, Речник српских народних веровања о 
биљкама, приступљено 21.III 2018. на http://www.antologijasrp-
skeknjizevnosti.rs/Default.aspx

опширнији текст посвећен је премијерном извођењу 
Малетићевог дела Посмртна слава кнезу Михаилу, 
које је представљено на сцени Народног позоришта 
30. Х 1869. године. У уводном делу текста посвећена 
је пажња значају постојања позоришта као институ-
ције, а посебно зидању Народног позоришта у Бео-
граду. „Отуда толика важност народноме позоришту 
нашем, и с тога нам је срце радосно закуцало кад је 
куцнуо први чекић.“ Из овог текста сазнајемо да је по-
зоришна зграда отворена у четвртак 30. Х 1869. годи-
не свечаном представом у част њеног утемељитеља, 
Обреновића III. Аутор текста подсећа читаоце да је 
још пре двадесет година, након знаменитог скупа у 
београдској читаоници, започето зидање позори-
шта, те како су и на који начин пристизале донације. 
Пре него што је дао приказ саме представе, аутор је 
у више наврата напоменуо значај кнеза Михаила, и 
такође исказао жалост због његовог трагичног краја. 
Кујунџић, обраћајући се у првом лицу множине чита-
оцима овог часописа, истиче да се од Малетића оче-
кивало да ће дати потпуног израза „светлој појави“ 
какав је био кнез Михаило, али је „г. Малетићев „пе-
газ“ остао као укопан у црној земљи. У место да нас 
теши после црнила дела коме је једва прошло годину 
дана, да нам укаже на ништавност бирократских и ди-
настичких сплетака у свесноме народу, и да нас оду-
шеви за нову напредну радњу, он је гледао само да 
нас утопи у сузама, да нас угуши у очајничком уздаху.“

Најсветлија тачка из кнежевог живота која је у 
представи приказана јесте примање кључева града 
Београда, и Кујунџић је мишљења да је Малетић тиме 
желео да публици у „прекаљеној светлости“ покаже 
шта је народу од кнеза остало. Кујунџић није ни мало 
благонаклон према Малетићевом делу и сматра да 
је Малетић написао опело, а не посмртну славу „уда-
рајући нарочито гласом на оно што смо изгубили са 
покојним кнезом“. Он сматра да је покојни кнез за-
служио бољу посмртну славу од ове коју је написао 
господин Малетић. Замерка је и та што је Малетић 
заборавио на прво правило драмске радње, а то је 
да је јунаку потребна унутрашња радња, а кнежева се 
радња, по Кујунџићевим речима нигде не види. Он та-
кође сматра да је у самој драми грешка и то, што није 
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права кнежева заслуга у томе што су српски градови 
добијени без капи крви, како је то у делу приказано, 
већ је заслуга покојног кнеза у томе што је озбиљно 
претио да неће моћи да задржи проливање крви ако 
се не испуне праведни народно захтеви.

Оно што се истиче као „главна болест“ Малетиће-
вог дела по Кујунџићевој оцени јесу фурије и вештице, 
које је Малетић, како се то наводи у тексту, требао да 
остави код своје куће, а да изнесе ствар онакву каква 
је била, са свим узроцима и последицама. „Ако је пак 
писао за оне који знају шта је било за ове две године 
дана онда он није умео да психолошки разазна обрт.“ 
Кујунџић је мишљења да је „загонетан укус и загоне-
тан смер“ да се на позорници разговара о кнежевом 
убиству, ако се зна да је кнежева породица у публици. 
За сам крај текста аутор је оставио простор за кри-
тику саме игре глумаца, као и за неке друге пропрат-
не елементе који једну представу чине целокупном. 
„Нема места питању да ли је Малетић крстио своје 
дело „слика из живота“ или „позоришна игра“, него 
нам се овде ваља озбиљно питати да ли није онакво 
представљање фигура сувише строга казна за глум-
це, када се узме да је ово била свечана представа.“ 
Овај Кујунџићев коментар надовезује се на запажање 
да су глумци у овој представи били осуђени да буду 
лутке, с обзиром да је свако од њих имао да постоји 
по неколико тренутака на једном месту, а без икакве 
радње. Глумци су више од четвртину часа нарицали 
окупљени око споменика који је био постављен на 
бини, а начињен на основу цртежа руског уметника 
Микешина. Оно што је било пријатно изненађење за 
публику јесте изведба чланова Београдског певачког 
друштва песме „О, не дај се“, а начелник свирачког 
позоришног збора био је господин Драгутин Реш. 
Кујунџић такође има похвално мишљење о деклама-
цији у прологу који је извео господин Мандровић, 
али је веома изненађен што се нигде није током све-
чаности говорило о важности и „задаћи народнога 
позоришта у нас“. Он похваљује позоришни одбор 
јер се достојно потрудио и око крупних и око ситних 
послова и на самом крају закључује да сада на све ос-
тале долази ред да марљивом посетом и брижљивом 
пажњом крче развитак овој народној установи.

Овај Кујунџићев текст дао нам је јаснију слику о 
самој свечаности и подсетио на то како је дошло до 
идеје о изградњи зграде Народног позоришта, али 
нам скоро ни у једном сегменту није позитивно оце-
нио Малетићев драмски текст и позоришну изведбу 
комада. У сваком случају можемо да закључимо да 
овај текст није толико битан као позоришна рецен-
зија колико као веома прецизна слика и приказ јед-
ног, за српску културну историју, важног догађаја.

О Малетићевој Посмртној слави писало се и на-
кон пола века од њеног премијерног извођења, и 
то у контексту сећања на изградњу зграде Народног 
позоришта у Београда, тј. обележавања 70 година од 
премијерног извођења ове Малетићеве драме. Тек-
стове који о томе говоре нашли смо у дневним нови-
нама Будућност и Време, из 1922. тј. 1939. године. 

Текст који се налази у дневном листу Будућност 
из 1922. године (књига 1. аутор Димитрије Живаље-
вић) заправо је само успутни осврт на ову представу, 
а много више ироничан текст о неспособности да се 
доврши изградња позоришне зграде започета још у 
другој половини ХIХ века. Живаљевић овај подухват 
изградње назива „зидањем Скадра на Бојани“ који 
се по његовим речима најзад приближава крају. Раз-
лог што изградња овог здања још увек траје јесте то 
што је непосредно по отварању позоришта 1869. го-
дине уочено да су позорница и споредне одаје око 
ње недовољне, те да нема довољно места за смештај 
гардеробе и декорације, и да сама позорница нема 
потребну дубину. Позоришни одбор је зато био од-
лучио да се крај позоришта дозида још једна зграда. 
Целокупна зграда, према подацима које је забележио 
Богољуб Јовановић коштала је 412.728 тадашњих 
динара. Овим податком и подсећањем да је прва 
представа одиграна у Народном позоришту Мале-
тићева драма Посмртна слава кнезу Михаилу, аутор 
је закључио свој невелики текст.

Поводом седам деценија од како је одиграна прва 
представа у Народном позоришту у Београду, обја-
вљен је текст у дневном листу Време, у суботу 11. 
новембра 1939. године. Аутор текста под насловом 
Један значајан културни датум је Светислав Шума-
ревић који читаоцима даје осврт на догађај од пре 
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седамдесет година, употпуњујући текст фотографија-
ма првих чланица и чланова ансамбла новоотворе-
ног позоришта. На самом почетку текста Шумаревић 
подсећа на Беседу господина Јована Ђорђевића обја-
вљеној 1. новембра 1869. године у Србским новина-
ма, а прочитаној на дан свечаног отварања Народног 
позоришта 30. октобра 1869. године. Беседом је Јован 
Ђорђевић пре свега поздравио Његову Светлост Кне-
за Милана Обреновића и између осталог напоменуо 
како се већ 80 година уназад код Срба радило око 
установљавања Народног позоришта. Шумаревић у 
своме тексту посебно истиче онај део Беседе у коме 
се наглашава да је позориште код свих народа чувар 
народног језика, народног поноса и свих народних 
врлина, као што је и школа и уточиште свега лепог, 
доброг и узвишеног. Такође помиње и чланак који 
смо и ми у нашем раду анализирали, чланак Милана 
Кујунџића Абердара, који је како то запажа и Шума-
ревић, оштро критиковао Малетићев комад. Уви-
дом у текстове који су извештавали о овом догађају, 
Шумаревић у свом тексту на више места понавља 
податке на које је наишао, и читаоцима свога доба 
покушава да приближи атмосферу са свечаног отва-
рања наводећи ко је све од званица био у публици, 
поред кнеза Милана, министара и високих државних 
чиновника. Интересантан је податак да је чаробно 
осветљење гаса било из Кара-џамије, а да је велики 
број грађана стајао пред зградом позоришта и више 
пута громогласно поздрављао „Живело позориште!“ 

„Живело Народно позориште!“ У овом тексту наила-
зимо и на податак да је на дан отварања позоришта 
више општина из земље послало своје поклоне у це-
сарским дукатима, и то: смедеревска општина 33, не-
готинска 25, пожаревачка 20, лозничка 6, ваљевска 5 
и алексиначка општина 4.

Желимо да на самом крају истакнемо и то, да ово 
дело које је своје премијерно извођење имало пре 
скоро 150 година, није једино дело које је Ђорђе Ма-
летић посветио кнезу Михаилу. Књижевно ствара-
лаштво Ђорђа Малетића у великој је мери било про-
жето слављењем и величањем кнеза Михаила. Кнезу 
у част, Малетић је написао следећа дела: Спев његовој 
светлости, милостивејшему господару и књазу срб-
ском Михаилу Обреновићу, приликом долазка његовог 
из Цариграда (Београд, 1840), Чувствование србскогь 
народа о доласку М.Обреновића (1860), Химна при-
ликом повратка из Цариграда светлога господара, 
кнеза Михаила М.Обреновића, 4. априла 1867 (1867). 
Закључујемо да Посмртна слава кнеза Мијаила М. 
Обреновића, за коју можемо рећи и да је панегирик 
посвећен националном хероју какав је био кнез 
Михаило, не спада у дела која се памте и истичу по 
својим уметничким дометима и вредностима, али да 
је улога овог Малетићевог дела пре свега у његовом 
пригодном карактеру и поводу за настанак, те отуда 
и његова велика важност за историју националног те-
атра и српске културе уопште.

ЈУБИЛЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
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ПОЧЕТАК РАДА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ ПО 
ЗАВРШЕТКУ I СВЕТСКОГ РАТА 
НА СЦЕНИ „КАСИНЕ“ (1918-1920)

Марија Петричевић

Бурна историја српског народа утицала је и на позоришни живот наше 
престонице и на рад њене националне позоришне куће, Народног позо-
ришта у Београду. Први светски рат био је први историјски догађај који 

је довео до стагнације развоја позоришне уметности код нас и до прекида конти-
нуитета његовог развоја у оквиру Народног позоришта у Београду. Може се рећи 
да је ово био и најтрауматичнији историјски период Народног позоришта јер није 
радило током целог рата, за разлику од периода Другог светског рата када су све 
време даване представе. 

Током Првог светског рата у Београду је обустављен рад свих позоришта. По-
следња представа на сцени Народног позоришта изведена је на Видовдан, 28. 
јуна 1914. изведен је Драгашевићев Хајдук Вељко. За бројне чланове глумачког ан-
самбла уследиле су тешке године преживљавања све до ослобођења, новембра 
1918. Многи глумци гостовали су на сценама у унутрашњости Србије и на сцена-
ма суседних држава српскохрватског говорног подручја. Један број је наступао у 
позоришту „Синђелић“ у Нишу и у Народном позоришту у Скопљу. Било је и оних 
који су били на ратишту и у заробљеништву, али и уметника који су се током рата 
потпуно пасивизирали. Међутим, то није значило да у том периоду у Београду 
није постојала никаква сценска и уметничка активност. Власт је „Касину“, дворану 
етапне менаже,1 претворила у сценски простор који је требало да својим програ-
мом, задовољи потребе београђана за друштвеним и уметничким животом, али и 
да послужи као место за наступе гостујућих уметника окупаторске власти у циљу 
ширења њиховог културног утицаја. 

Крајем 1917. године на овој сцени појавила се и домаћа позоришна трупа 
предвођена хрватским књижевником Миланом Огризовићем, који је био на вој-
ној дужности у Србији, и редитељем Милутином Чекићем. Они су основали До-
бротворно позориште које су чинили глумци дилетанти, али врло брзо, 1918. го-

 1 Сцена „Касина“ била је у простору данашњег истоименог биоскопа на Теразијама и била је у склопу 
хотела „Касина“.
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дине, добијају дозволу за рад и са професионалним 
глумцима Народног позоришта. Трупу су ојачали: 
Милорад Гавриловић, чича Илија Станојевић, Сава 
Тодоровић, Радован – Раја Павловић, Никола Гошић, 
Перса Павловић, Теодора Арсеновић, Жанка Стокић, 
Мара Таборска и други. Ова трупа ће представљати 
нуклеус драмске трупе која ће обновити рад Народ-
ног позоришта, управо на сцени „Касине“ само два 
дана након ослобођења Београда, 1. новембра 1918, 
пре него што је Народно позориште званично и за-
почело своју прву послератну сезону на овој сцени. 
Из дневне штампе сазнајемо да су већ 3. новембра 
1918, глумци Народног позоришта одржали прву 
послератну добротворну представу на сцени „Каси-
не“: „Неколико најбољих чланова нашег Нар. Позо-
ришта г. г. Милорад Гавриловић, чича Илија Станоје-
вић и Сава Годоровић, организовали су од заосталих 
чланова позоришта трупу која ће дати низ представа 
из националног репертоара као и из књижевности 
наших савезника. Поред других играће и сјајну коме-
дију ‚Вео Среће‘ француског министра, председника 
Клеменсоа.“2

Прва представа, 3. новембра 1918, давана је у ко-
рист српских рањеника и болесника и била је саста-
вљена из три дела. Најпре је Милорад Гавриловић 
рецитовао песму „Пред обновом“ М. Милошевића, за-
тим је изведен Кочићев Јазавац пред судом, а вече је 
завршено извођењем „Одавићеве ратне епизоде Хеј 
Словени“.3 „Правда“ нас обавештава и о изузетном ус-
пеху прве представе и свим распродатим местима у 
сали „Касине“, посебно наглашавајући „ненадмашан“ 
наступ Савe Тодоровићa у својој старој улози Давида 
Штрбца.4 Ове прве незваничне представе Народног 
позоришта биле су често комбиноване са различи-
тим предавањима, такозваним књижевним конфе-

 2 ДНЕВНЕ ВЕСТИ Народно позориште, „Правда“, 3. 11. 1918, стр. 2.

 3 Из Позоришта, „Правда“, 5. 11, 1918, стр. 2.

 4 Изведено је још низ хуманитарних представа, а из „Правде“ саз-
најемо да је престолонаследник Александар, почев од ове прве 
хуманитарне представе више пута донирао новац глумцима за 
хуманитарне представа у корист српских рањеника и болесни-
ка, сваки пут указујући поштовање глумцима за хуманитарни 
ангажман.

ренцијама.5

У почетку су представе на сцени „Касина“ наја-
вљиване као представе чланова „Срп. Краљ. Народ. 
Позоришта“, а затим само као репертоар позоришта 
„Касина“, који изводе уметници Народног позоришта. 
На репертоару су била дела домаћих писаца која су 
и пре рата била веома популарна, као што су комади 
са певањем, домаће комедије (Ђидо Ј. Веселиновић и 
Брзак, Сеоски лола Е. Тот и Д. Јенко,6 Свет Б. Нушић, 
Ивкова слава С. Сремац) и популарна страна дела, 
међу којима су доминирале комедије француских пи-
саца (Пријатељ из Лиона, Т. Баријер и Л. Тибу, Шоља 
теја Е. Нитер, Ж. Дерлеј и Н. Дезарбр, Заједнички жи-
вот Ж. Гастин и А. Фрижер, Граничари Ј. Фрајденрајх, 
Циганин Е. Сиглигети). На избор репертоара утицали 
су веома скромни сценски услови у „Касини“, али и 
жеља да се приказивањем популарних комада приву-
че публика у што већем броју. Доминантним избором 
француских аутора величало се и пријатељство и са-
везништво српског и француског народа. Главне уло-
ге су највише остваривали чича Илија Станојевић и 
Сава Тодоровић, љубимци домаће публике и доајени 
Народног позоришта. 

Сведочанство о томе како су изгледале те прве 
представе налазимо у дневном листу Вечерње ново-
сти у тексту једног забринутог и разочараног љуби-
теља позоришта. 

„Ја сам један од оне позоришне публике, која се 
силно зарадова чим је чула, да наше позориште опет 
почиње. Али сам, на жалост, био јако разочаран, када 
сам видео, да то није оно што смо сви жељно очеки-
вали. У место лепо израђених, уметничких представа, 
на које смо навикли у Народном Позоришту, видели 
смо једну нескладну комбинацију од разних глумаца 
и недонесених приказа, као што су били, нарочито, 
Пријатељ из Лиона и Ђидо. Кажу да то глумци раде 

 5 Тако је већ на другој представи 4. новембра, пре позоришне 
представе, у „Касини“, говорио књижевник и новинар Д. С. Нико-
лајевић на тему „Немачка и европски рат“. Он је одржао преда-
вања и пре представа изведених 8. и 15. новембра. Теме су биле: 
„Један поглед на нашу драмску књижевност“ и „Mарешковскова 
Русија“.

 6  Комад са певањем у коме је насловну улогу играо г. Кртанчевић, 
члан новосадског Српског народног позоришта.
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сами, на своју руку. До душе, истина је, да се у целом 
предузећу осећа нешто несигурно и несолидно. Али 
зашто онда стоји на билетама: ‚Краљ. Срп. Нар. По-
зориште‘? Нису, ваљда, наши глумци спали дотле, да 
истакну бесправно једну фирму, само да би поделили 
међу собом што више новца? У овим данима, свакако, 
материјалне спекулације мање су допуштене но икад. 
Уопште, зар су могуће ма какве самовласне појаве у 
једној државној установи, кад имамо нормалне, за-
конске основе?“7 

Ко стоји иза псеудонимом потписаног текста теш-
ко је рећи, али може се претпоставити да је сличних 
примедби ове врсте било, па су зато представе поче-
ли да најављују као репертоар „Касине у извођењу 
глумаца Народног позоришта“. 

Када је Народно позориште почело и званично да 
ради на сцени „Касине“ од 29. новембра 1918, репер-
тоар се није много разликовао од онога који су глум-
ци самоиницијативно приказивали. Није се подигао 
значајно ни уметнички ниво представа из сасвим 
оправданих и разумљивих разлога: нити је ансамбл 
био потпун, нити су технички и сценски услови то 
омогућавали, нити је било потребних сценских рек-
визита, а ни могућности и средстава за унапређење 
свега тога. 

РАД НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НА СЦЕНИ „КАСИНЕ“

Зграда Народног позоришта је током рата претр-
пела велика оштећења и била је потпуно онеспо-
собљена за употребу. Управа Народног позоришта је 
након ослобођења одлучила да редовни репертоар 
започне на сцени „Касине“, у том тренутку јединој 
функционалној, мада потпуно неусловној. Била је то 
боља опцији од чекања на обнову зграде Народног 
позоришта, за коју је било евидентно да ће потрајати 
наредних неколико година. Наиме, још 1911. године 
донета је одлука да се изврши и спољашња и унутра-
шња реконструкција Народног позоришта. Радови су 
почети у лето 1912. али су обустављени у јесен исте 

 7 Око позоришта, Unus ex multis, „Вечерње новости“ , 17. 11. 1918, 
стр. 2.

године због избијања Балканског рата. Настављени 
су у лето 1913, али не и завршени јер су поново пре-
кинути избијањем Првог светског рата. Када је 1919. 
године почела обнова зграде Народног позоришта 
требало је не само обновити оштећено, већ и завр-
шити започету реконструкцију, која је била добрим 
делом пропала.

Радови су потпуно завршени 1922. године и прва 
позоришна сезона у обновљеној великој згради На-
родног позоришта почиње септембру 1922. године. 
Међутим, драмски уметници се у обновљено позори-
ште не усељавају из „Касине“, већ из Мањежа. 

Од самог почетка рада у „Касини“ било је јасно да 
је ова сцена само крајње нужно, привремено решење 
у коме се не може чекати крај реконструкције згра-
де Народног позоришта. Зато је хитно била започета 
адаптација Мањежа, некадашње коњичке касарне и 
школе јахања у време Милоша и Михаила Обрено-
вића. Сцену „Касине“ Народно позориште је напусти-
ло јануара 1920. када су у Мањежу почеле да се при-
казују прве представе. 

Сцена у Мањежу није била идеална, али неупо-
редиво боља од оне у „Касини“ тако да су и драмске 
представе добиле на квалитету, а створили су се ус-
лови да Народно позориште на њој почне да прика-
зује и оперске представе. 

Рад Народног позоришта на сцени „Касине“ 
одвијао се током целе прве поратне сезоне и у пр-
вој половини друге поратне сезоне, тачније од краја 
новембра 1918. до јануара 1920. године. Изводио се 
искључиво драмски репертоар. 

Народно позориште је своју прву званичну актив-
ност на сцени „Касине“, започело 29. децембра 1918. 
године. Из „Правде“ сазнајемо: „Народно позориште 
отпочеће своју редовну сезону у суботу 29. о. м. ко-
медијом Зла Жена Јована Ст. Поповића. У недељу се 
приказују две ефектне француске ствари: На телефо-
ну и Лолета. У понедељак , 31. о. м., уочи Нове године, 
играће се Женидба и удадба, од Стерије, и Честитам 
од Трифковића.“8 

Иако је у штампи најављен почетак редовне сезо-
не Народног позоришта Милан Грол у свом тексту у 

 8 Народно Позориште, „Правда“, 24. 12. 1918. стр. 2 .
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Годишњаку Народног позоришта 1918 - 1922.9 не сма-
тра сезону 1918 - 1919. првом редовном послератном 
сезоном. Да ли под утицајем овог Гроловог става и 
позоришни истраживачи ову сезону не рачунају као 
прву послератну сезону Народног позоришта, већ за 
прву послератну сезону сматрају сезону 1919 - 1920. 
Чињеница је да ова сезона није била целовита у 
погледу трајања, али не видим ни један разлог зашто 
се не би рачунала као прва поратна сезона. У каквим 
год условима и околностима да је изведена сезона 
1918 - 1919. Народно позориште је званично стало 
иза представа које су се изводиле на сцени „Касине“ 
од 29. децембра 1918. до 24. јула 1919.10

Услови за извођење представа у „Касини“ били су 
веома лоши. С обзиром да није била намењена по-
зоришту, није имала добру акустичност, столице су 
биле покретне па је ионако слабу чујност често оме-
тала шкрипа столица. Позорница је била мала и непо-
десна, слабо осветљена. Постојала је једна гардеро-
ба за глумце из које се излазило на позорницу кроз 
двориште, што није било ни мало пријатно посебно 
по лошем и зимском времену. Представе су биле оп-
ремљене веома скромним декором и оскудним ко-
стимима, јер сама „Касина“ није била позоришна кућа 
која је располагала сценском опремом, реквизити-
ма и костимима, а Народно позориште је мало тога 
успело да спасе из своје бомбардоване позоришне 
зграде. Глумци су се сналазили и тако што су потреб-
не сценске реквизите доносили од својих кућа, али 
су били и принуђени да затраже помоћ од суграђа-

 9 Летопис, М. Г., „Позоришни годишњак 1918-1922“, Народно по-
зориште Београд, 1922, стр. 53.

 10 Неки театролози у својим радовима наводе да је прва послерат-
на сезона почела септембра 1918. године. Нема никакве логике, 
а ни архивске грађе која потврђује да је сезона почела пре него 
што је ослобођен Београд, 1. новембра 1918, и пре него што је 
завршен Први светски рат, 11. новембра 1918. Сматрам да је за 
ову забуну „крива“ грешка која се провукла у књизи Историја 
српског позоришта од средњег века до модерног доба (књига 
3.) Боривоја С. Стојковића, коју истраживачи често користи као 
релевантан и поуздан извор у истраживању нашег позориш-
ног живота. Наиме, Стојковић на страни 165 наводи да је прва 
послератна сезона започела септембра 1918. да би на страни 
169 демантовао сам себе податком да је прва послератна сезона 
започела 29. децембра 1918.

на упутивши јавни позив свима „који имају при себи 
ма каквих позоришних ствари, да их у што краћем 
року предају управи Народног позоришта, у старој 
згради.“11 И држава је помогла обнови сценских рек-
визита и костима. Министарство војно је почетком 
марта 1919. поклонило Народном позоришту гар-
деробу војничког позоришта у Бизерти, која је кас-
није уступљена путујућим позориштима. У мају 1919. 
враћена је позоришна гардероба однета у Софију, а 
„30. маја Министарство просвете извештава да је за 
набавку позоришне гардеробе одобрен кредит од 
30000 динара“12. Треба имати у виду да само Народ-
но позориште није располагало великим новчаним 
средствима за почетак рада након ослобођења, јер 
је по одлуци Министарства финансија Буџет из 1914. 
важио и за 1919. до краја марта.13 

Много важнији и не тако лако решив проблем био 
је тај што глумачки ансамбл још увек није био потпун 
и континуитет са прекинутом предратном сезоном 
није могао да буде остварен ни у репертоарском сми-
слу. Нови, послератни репертоар на сцени „Касине“ 
условили су и глумци који су били у том тренутку на 
располагању, тј. у ансамблу Народног позоришта. У 
првој позоришној сезони ансамбл су у главном чи-
нили они исти људи који су започели приказивање 
хуманитарних представа одмах по ослобођењу, а то 
су били они глумци који су рат провели у Београду, 
професионално пасивни, глумци старије генерације 
и нешто мало млађих глумица. Ансамбл је нарочито 
имао проблем са малим бројем жена. Многи глумци 
млађе и средње генерације нису још увек били осло-
бођени обавеза и служби које им је држава одредила 
као војним обвезницима, без обзира да ли су били 
у ропству или у рату. Тако је Добрица Милутиновић, 
по повратку из заробљеништва био распоређен на 
службу у једну новосадску болницу.14 С друге стра-
не, држава је веома брзо након ослобођења почела 
да ради на успостављању и активирању културних 

 11 „Правда“, 11. 12. 1818, стр. 

 12 „Позоришни годишњак 1918-1922“, стр. 59.

 13  Исто. 

 14 Дневне вести, „Правда“, 24. 11. 1918, стр. 1.
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институција. Већ 3. децембра 1918. Министарство 
просвете је одредило Милутина Чекића, редитеља, 
да врши дужност управника Народног позоришта, у 
одсуству М. Грола. Секретар Народног позоришта у 
првој сезони био је Милан Предић. Чекић се суочава 
са свим поменутим и многим другим проблемима у 
нормализацији рада Народног позоришта. Од крхо-
тина Народног позоришта које је затекао у тренутку 
завршетка Првог светског рата, Чекић је успео да ор-
ганизује редован рад и репертоар, у складу са новим 
временом и околностима, који ће вратити публику 
у позориште. Ангажман Милутина Чекића је кратко 
трајао свега до 5. августа 1919. када се на чело На-
родног позоришта враћа Милан Грол. Иако је био у 
најтежим тренуцима на челу Народног позоришта и 
поставио темељ даљем развоју у послератном пе-
риоду, рад Милутина Чекића је обезвређен, између 
осталог и тиме што у првом послератном Годишњаку 
Народног позоришта 1918 - 1922. његово име уопште 
није споменуто ни као редитеља, ни као управни-
ка.15 Милан Грол у свом тексту у Годишњаку за 1918 
- 1922. једини указује на значај Чекићевог деловања 
у тим првим послератним годинама. „Оно што се у 
овим првим данима, с малим бројем чланова, у би-
оскопској сали Касине, без костима, без намештаја 
и без светлосних средстава могло учинити, тадањи 
заступник управника г. Милутин Чекић, учинио је с 
великом предузимљивошћу. Том напору првих дана 
има се захвалити што се у почетак прве редовне сезо-
не иза рата, у септембру 1919, могло ући с једним већ 
формираним језгром групе и са извесном резервом 
репертоара.“16

Чекић се, у оном кратком периоду који му је дат, 
трудио да омогући што бољи рад позоришта. Поред 
осталог, Министарству просвете се обраћао са мол-
бом да ургирају код Врховне команде или војног 
министра, да се ослободе војне обавезе и врате у 

 15 Разлог занемаривања и прећуткивања ангажмана М. Чекића 
јесте тај што је 1919. био оптужен за колаборацију са окупа-
тором на основу писама које је писао 1916. године високом 
аустријском капетану, а које је објавила „Самоуправа“. Чекић је 
ослобођен оптужби, али је тај жиг носио целог живота. 

 16 Летопис, „Позоришном годишњаку 1918-1922“, М. Г., Народно 
позориште, Београд, 1922, стр. 53.

позориште глумци и техничари.17 Глумачки ансамбл 
се појачавао тако што су бројни привремени члано-
ви постали редовни, а примају се нови привремени 
чланови. У ансамбл стижу и уметници из других позо-
ришних кућа и из иностранства, али се активирају и 
неки бивши чланови. Стање глумачког ансамбла које 
затичемо у првом послератном Годишњаку Народ-
ног позоришта 1918 - 1922. не даје нам праву слику 
глумачког ансамбла прве и друге сезоне након рата, 
јер је у Годишњаку наведен глумачки ансамбл који је 
затечен 1922, тј. у последњој сезони коју Годишњак 
обухвата (1921-1922). Од 1918. до 1922. глумачки ан-
самбл је прошао кроз велике промене, односно кроз 
период формирања и уметничког развоја. Какав је 
био састав глумачког ансамбла у периоду када су се 
представе играле на сцени „Касине“ можемо да ви-
димо само из реконструкције на основу малобројних 
сачуваних плаката представа приказаних у периоду 
1918-1920. на сцени „Касине“. 

У периоду од једне и по сезоне на сцени „Касине“ 
наступали су мушки чланови ансамбла: 

Милорад Гавриловић, Илија Станојевић, Добри-
ца Милутиновић, Драгољуб и Никола Гошић, Сава 
Тодоровић, Александар Туцаковић, Александар 
Златковић, Димитрије Гинић, С. Јовановић, Љ. Јова-
новић, Петар Добриновић, Ђорђе Белкић, Витомир 
Богић, Радослав Веснић, Јован Антонијевић, Миодраг 
Ристић, Војислав Турински, Александар Милојeвић, 
Славко Грданички, Божидар Шапоњић, Д. Петровић, 
Мирјев, Вучићевић, Осиповић, Павловић, Бурза, 
Анђелић, Крстић.

Женски део ансамбла чиниле су: Жанка Стокић, 
Персида Павловић, Мара Таборска, Ана Паранос, Ка-
тарина Руцовић, Мила Димитријевић, Милица и Ма-
рија Гошић, Љубица Стојчевић, Марија Поповић, Рок-
санда Бековић, Милица Бандић, Теодора Арсеновић, 
Драга Спасић, Даница Николић, Јелена Милутиновић, 
Милева Бошњаковић, Софија Харитоновић, Лепосава 
Стојановић, Лепосава Тодоровић, Зорка Тодоровић, 
М. Ђорђевић, Суботић, Ћурчић. 

 17 Акт од 4. фебруара 1919. стр. 145 Архив Југославије, Персонална 
документа Народног позоришта, Позориште Београд. Персона-
лије 1919-1934. 
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У Позоришном годишњаку 1918-1922. у глумачком 
ансамблу не налазимо многе глумце који су наступа-
ли на сцени „Касине“.

У мушком ансамблу више нису били: М. Гаврило-
вић, С. Јовановић, Љ. Јовановић, Ђ. Белкић, В. Богић, 
Р. Веснић, С. Грданички, Б. Шапоњић, Д. Петровић, Ми-
рјев, Павловић, Бурза, Анђелић, Осиповић, Вучиће-
вић, Крстић.

У женском ансамблу нема глумица: М. Ђорђевић, 
З. Тодоровић, К. Руцовић, Суботић, Ћурчић, М. Дими-
тријевић, Д. Спасић, Д. Николић, Ј. Милутиновић. 

Неки глумци и глумице које не налазимо на спис-
ку драмског ансамбла у Годишњаку Народног позо-
ришта за сезону 1918 - 1922. отишли су из Београда 
на друге позоришне сцене, неки су отишли у пензију, 
или су се повукли са сцене. Турински и Туцаковић су 
постали чланови новоформиране опере, а Добрино-
вић и Тодоровић добијају статус хонорарних реди-
теља. Било је и оних који су отишли на усавршавање 
у иностранство као В. Богић и З. Тодоровић. 

Први светски рат је прекинуо започету модерни-
зацију и реформу позоришта, а након ослобођења ни 
у погледу глумачког рада, ни у погледу режије није се 
могло наставило тамо где се стало пре рата не само 
на сцени „Касине“, већ и на сцени „Мањежа“. Милутин 
Чекић је био један од оних уметника који су пре Пр-
вог светског рата стајали на челу уметничке модер-
низације и унапређења глуме и режије и целокупног 
рада Народног позоришта. Логично је било да се ње-
говим постављањем за управника након ослобођења 
од њега очекивао и наставак тог рада, међутим у 
постојећим материјалним и техничким условима то 
није било могуће. 

Наиме, Милан Грол и Милан Предић, када се 1911. 
године враћају на чело Народног позоришта, као 
приоритет постављају увођење модерне режије за-
сноване на темељној студији доба и нарави прика-
заној складно и убедљиво, у чврстој композицији и 
са сценографском и костимографском опремом. То је 
значило и увођење професионалних редитеља, који 
су заменили дотадашње глумце-редитеље, чији је рад 
био заснован на искуству и импровизацији, пре све-
га. Као први професионални редитељи ангажовани 

су Александар Ивановић Андрејев 1911. и Милутин 
Чекић, 1912. године. А као професионални сцено-
граф, готово истовремено са Андрејевим, у Народно 
позориште долази још један Рус, сликар Владимир 
Владимировић Балузек. Они доносе нову инсцена-
цију, модеран метод рада са глумачким ансамблом, 
студиозан приступ ликовима, читаће пробе, рад на 
сценском говору, изучавање улога, креативност, већу 
дисциплину...

Репертоар је модернизован и обогаћен страном 
драмском литературом. Тежило се да репертоар пра-
ти друштвено-историјске захтеве и народно располо-
жење, али и да утиче на васпитавање укуса и еман-
ципацију публике. Подиже се уметнички квалитет 
драмских текстова постављаних на сцену, постављају 
се и дела модерног драмског израза који доносе мла-
ди домаћи драмски писци, као што је Милутин Бојић. 

Реформа је била у пуном замаху и већ су се видели 
први резултати када је прекинута Првим светским ра-
том и престанком рада Народног позоришта. 

Стање након Првог светског рата у Народном по-
зоришту било је велики корак уназад. Поново се на 
сцену враћају глумци-редитељи чича Илија Станоје-
вић и Сава Тодоровић и њихове режије су домини-
рале у делима извођеним на сцени „Касине“, уз она 
предратна које је редитељски поставио М. Чекић. У 
настојању да се што пре врати на пут предратне ре-
форме позориште је врло брзо ангажовало и про-
фесионалне редитеље. Крајем априла 1919. за првог 
редитеља постављен је Јаков Осиповић, али је крајем 
сезоне, у јулу 1919. разрешен дужности и упућен на 
рад у скопљанско Народно позориште. И у другој 
позоришној сезони на сцени „Касине“ (1919 - 1920) 
Народно позориште није имало професионалну и 
снажну редитељску фигуру. Пера Добриновић поста-
вљен је за редитеља 1. октобра 1919, Витомир Богић 
постављен је за редитеља 1. априла 1920, али већ 25. 
маја одобрено му је три месеца ради студија и уса-
вршавања. За редитеља је априла 1920. примљен и 
Михаило Петровић Зоцкој, али ни он се није задржао 
дуже у Народном позоришту. Тек на сцени „Мање-
жа“ професионални редитељи добијају дугорочан 
стални ангажман и почињу да постављају представе 
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у настојању да наставе и развију реформу започету 
пред избијање Првог светског рата. Задатак да вра-
те Народно позориште на пут модернизације добили 
су редитељи Михаило Исајловић, за редовног члана 
и редитеља постављен 20. јуна 1920, Јуриј Ракитин, 
постављен за редитеља 1. новембра 1920. и Вели-
мир Живојиновић, постављен за редитеља 4. класе 
указом, 21. октобра 1921. Народно позориште се није 
тако лако одрекло ни заслужних глумаца-редитеља 
Петра Добриновића и Саве Тодоровића, који су доби-
ли статус хонорарних редитеља. 

Када погледамо дела која су била на репертоару 
у тим првим данима обнављања рада Народног по-
зоришта може се видети да није било систематичне, 
ни хармоничне репертоарске политике. У том тре-
нутку и у тим условима било је немогуће успоставити 
континуитет са репертоарском политиком пре рата. 
Разлог је тај што се репертоар формирао на основу 
услова и могућности којима се располагало. У првој 
и дугој поратној сезони, али ни у наредним сезонама, 
све до почетка рада на сцени код Споменика 1922. 
године, неће бити остварива идеална, систематична 
репертоарска политика. На репертоар је утицало и то 
што је скоро сва позоришна библиотека била униш-
тена током рата. Нека дела су чак постављана рекон-
струкцијом, по сећању. 

Кад је реч о страним делима на сцени „Касине“ до-
минирали су модерни руски и француски писци, ни 
тада, а ни данас не тако значајни и познати. Класици 
су остали занемарени. Од домаћих писаца играли су 
се и класици, попут Стерије и савремени писци, по-
пут Нушића и Б. Станковића, али пре свега дела која 
су била изузетно популарна и пре рата и она која су 
могла да привуку пажњу публике и без комплекс-
нијег редитељског, сценског и глумачког ангажмана. 
Не треба занемарити и публику као један од кључних 
фактора за формирање репертоара у том тренутку, 
стога је и разумљиво да је најзаступљенија била ко-
медија и комади са певањем. За четири ратне године 
и публика се изменила, те ни у том смислу није било 
континуитета. Била је то нека нова публика којој је 
требало држати пажњу и учити је понашању у позо-
ришту. С обзиром на то да је на истој сцени упоредо 

са позориштем радио и биоскоп, рекло би се да је 
на позоришним представама у „Касини“, доминира-
ла биоскопска публика. Слику о атмосфери у публи-
ци у сали „Касине“ током представа употпуњује и М. 
Црњански својим запажањем.

„Сцена на којој један отоман представља спаваћу 
собу Парижанке, комбинован с неким проблематич-
ним гобленом, није подесна за глумца, који пре спа-
вања место свилене пиџаме облачи неки проблема-
тични кућни капут, а говори о тркама. У позоришту, 
где се публика полугласно свађа, и где се смеју кад 
Таборска показује свој неглиже, тешко је тражити 
уметност.“18

За све представе које су се играле на сцени „Каси-
не“, карте су се куповале у књижарама „Напредак“ и 
„Геца Кон“ за партер и „Цвијановић“ за балкон и ложу, 
а на дан представе, један сат пре почетка, на позори-
шној каси „Касине“. Представе се нису давале сваког 
дана него периодично три дана у седмици. 

У првој послератној сезони Народно позориште 
је извело на сцени „Касине“ 74 представе. Домаћи пи-
сци били су заступљени са 15 дела, а од страних пи-
саца је изведено 27 комада. Најзаступљенија и најиз-
вођенија су била дела забавног и комичног садржаја 
домаћих и савезничких, пре свега француских писа-
ца, али су се међу најпопуларнијима нашли и домаћи 
комад с певањем Боре Станковића Коштана и Зло-
чин и казна Достојевског у адаптацији Делијера. Нај-
заступљенији писци на сцени Народног позоришта 
у првој послератној сезони били су Б. Нушић са три 
дела и Ј. С. Поповић са четири комедије. 

На сцени су у тој првој сезони на репертоару била 
следећа дела домаћих писаца: Бешевић Ст. За сунцем, 
Бан М. Кнез Никола Зрињски, Глишић М. Подвала, Ј. Ј. 
Змај Шаран, Кочић П. Јазавац пред судом, Нушић Б. 
Обичан човек, Протекција, Два лопова, Поповић Ст. 
Јован Зла жена, Женидба и удадба, Кир Јања, Београд 
некад и сад, Сремац С. Ивкова слава (у адаптацији И. 
Станојевића), Станковић Б. Коштана, Трифковић К. 
Честитам. 

 18 Милош Црњански: Крадљивац „Есеји“, Сабрана дела књ. 10, „Про-
света“, Београд, Матица Српска, Нови Сад, „Младост“, Загреб, 
„Свјетлост“, Сарајево, 1966. стр. 192.
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Од страних писаца извођени су: Балзак О. Мерка-
де, Брако Дон Пиетро, Карузо, Толстој (у адаптацији 
Батаја) Васкрсење, Берстен Крадљивац, Бисон и Марк 
Антон Дупла пуница, Баријер и Табуст Пријатељ из 
Лиона, Куртелин Бубуруш Сигурни муштерија, Кре-
мије и Декурсел Попо Коста, Копе Намерник, Кнобла-
ух Е. Фаун, Лорд и Фолеј На телефону, Мелак и Хале-
ви Лолета, Бабје лето, Лабиш и Мишел Осетљиви 
господин, Једва стече зета, Гастон и Фежер Заједнич-
ки живот, Гитри Саша Заузеће тврђаве, Дик После 
бала, Достојевски (у адаптацији Делијера) Злочин и 
казна, Еврије Пол Речи остају, Загонетка, Мопасан (у 
адаптацији Метенијеа) Госпођица Фифи, Мирбо Посао 
је посао, Норман Жак Не заборавља се, Пајерон Миш, 
Стринберг Отац. 

Како је полет и активност на сцени расла сведоче 
и статистички подаци по месецима који кажу да су у 
децембру 1918. и јануару 1919. изведене три предста-
ве, у фебруару девет, марту једанаест, априлу десет, 
мају четрнаест и јуни и јули по дванаест представа. А 
колико је било ентузијазма и воље да се освоји пуб-
лика и да се поврати позоришни живот у Београду 
говори чињеница да је у овој полусезони, и у неадек-
ватним условима постављено чак шест премијерних 
комада домаћих писаца и четири страних аутора. И 
међу премијерно изведеним делима доминирале 
су комедије. Премијеру је најпре имала француска 
лакрдија у једном чину Осетљиви господин Лабиша 
и Мишела, 4. фебруара 1919. године. По једна пре-
мијера изведене су у марту и јуну (Госпођица Фифи, 
О. Метеније по Мопасановој приповеци, 18. марта и 
За сунцем, драма С. Бешевића, 3. јуна 1919), а у јулу 
су премијерно приказане три комедије (Два лопова, 
Б. Нушића 2. јула, Фаун Е. Кноблауха 8. јула и Заузеће 
тврђаве С. Гитрија 23. јула 1919). 

Разумљиво је да се репертоар обогаћивао пре 
свега комедијама, сходно времену, када је било по-
требно опуштање и смех, након тешких година патње. 

На ту незванично прву сезону, која је названа 
„пролетња сцена“, осврнуо се Велимир Живојиновић 
пре свега замерком што је позориште са таквим ре-
пертоаром остало по страни актуелних историјских и 
друштвених збивања. 

„Скромна и као устручавајући се, пролетња сцена 
нас је ретко, једва по неким тоном и једва по неком 
асоцијацијом, подсећала на старе, добре дане. Дег-
радирана многоструко, она као да није имала оно 
осећање самопоуздања које чини да напор постаје 
гипкост а гест лепота. И то је, можда више него рђав 
декор и можда исто толико колико рђав костим, чи-
нило да она има мање снажан акценат, да изгледа у 
бојажљивости скромна и да, у буци догађаја који пре-
уређују све вредности, остане по страни, пасивна без 
видна учешћа у таласима који преврћу нашу средину. 
Као скроман посматралац, поред којег, повученог и 
насмејаног, корача историја, тако је стајала наша сце-
на овог пролећа.“19 

Иако Живојиновић наглашава да су томе много 
допринели и „позорница ‚Касине‘ са својом пуном 
примитивности у техници“ и „нова позоришна пуб-
лика која је пожурила да обуче позоришно одело 
али која је духом и маниром остала у биоскопу“ и 
тродневни рад позоришта током седмице, он пре-
виђа да је велики успех био што је позориште уопште 
почело са радом тако брзо након завршетка рата. 
Претенциозно је било после дуже паузе у околности-
ма када се тек изашло из вртлога рата и када се, може 
се рећи, позоришни рад оживљавао из пепела, оче-
кивати и његову друштвену ангажованост. 

Запажајући велику вољу и жарку жељу глумаца 
да се поново нађу пред публиком и попуне празни-
ну у културном животу, Живојиновић изражава за-
довољство што се могло осетити „да и ту живот опет 
пулсира и да кроз (М. П.)20 стари дуб струје нови соко-
ви, који морају опет избити у изданке (М.П.)“21. 

Следеће сезоне (1919-1920) када се у другом делу 
сезоне радило у бољим условима реконструисаног 
Мањежа, премијерно је постављен само један ко-
мад више. У овој сезони ни једна премијера није по-

 19 Пред новом сезоном В. Ж., „Мисао“, књ. 1, св. 2, 1. 11. 1919, Бео-
град, стр. 79.

 20 У оригиналном цитираном тексту је било штампарских грешака, 
па сам речи наведене у курзиву реконструисала. Једна је била 
пребачена у други ред, а друга незавршена.

 21 Пред новом сезоном В. Ж., „Мисао“, књ. 1, св. 2, 1. 11. 1919, Бео-
град, стр. 79.
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стављена на сцени „Kасине“. Свих седам премијера 
у сезони 1919-1920. приказано је на сцени Мањежа. 
Очигледно да је Управа планирала премијере за нову 
сцену која је пружала веће могућности и боље услове 
рада и самом тим омогућила поставке на већем умет-
ничком нивоу, креативније и сценски богатије.

У сезони 1919-1920. на сцени „Касине“ за четири 
месеца, колико се у овој сезони радило на њој, изве-
дено је само 25 представа. Почетак сезоне је каснио. 
Прва представа изведена је тек у другој половини 
септембра и то као најава гостовања трупе Народног 
позоришта. Наиме, како би „скратила мучење у сали 
‚Касине‘“22, управа Народног позоришта од располо-
живог глумачког ансамбла формирала је две трупе 
које је упутила на гостовање у унутрашњост земље. 
Одлазак на турнеју значио је изостанак представа у 
Београду, а Управа је ипак била свесна да има оба-
везу и одговорност према београдској публици коју 
је требало одржати и развијати. Зато је пред одлазак 
на гостовање изведено на сцени „Касне“ пет предста-
ва. Најпре су обе трупе извеле на сцени „Касина“ 23, 
25. и 26. септембра три представе са којима ће гос-
товати: Протекција Нушића, Коштана Станковића и 
Еквиноцијо Војиновића23. Затим је ансамбл Народног 
позоришта 29. септембра извео дела два руска кла-
сика, Просидбу Чехова и Женидбу Гогоља, док је као 
последња представа пред одлазак на гостовање из-
веден Нушићев Обичан човек 30. септембра. 

На челу трупе која је гостовала по Банату био је 
редитељем М. Чекић. Представили су се играјући 
грађанске и романтичне драме у главном страних 
аутора. Публика Панчевa, В. Бечкерека (Зрењанин) 
и Вршца имала је прилику да ужива у наступу Пере 
Добриновића, Милорада Гавриловића, Александра 
Златковића, Маре Таборске, Миле Димитријевић, Ане 
Паранос...

Другу трупу је на гостовање у Далмацију и Босну 
и Херцеговину одвео Милан Предић. Њу су чинили 
глумци Илија Станојевић, Сава Тодоровић, Добри-
ца Милутиновић, Витомир Богић, Димитрије Гинић, 

 22 Летопис, „Позоришном годишњаку 1918-1922“, М. Г., Народно 
позориште, Београд, 1922, стр. 53.

 23 Народно позориште, „Политика“, 22. 09. 1919, стр. 2.

Драгољуб Гошић, Жанка Стокић, Теодора Арсеновић, 
Персида Павловић... Они су публици у Сарајеву, Мо-
стару, Дубровнику и Сплиту приказали домаће ко-
медије и комаде с певањем. „То је било први пут да 
су Сплит и Дубровник видели Кир-Јању и Коштану, 
и прва прилика да Сарајево и Мостар гледају наше 
народне комаде извођене од београдске трупе.“24 
Обе трупе отпутовале су на гостовања почетком ок-
тобра25, а у Београд су се први вратили глумци који 
су гостовали у Банату, и они су у овом месецу извели 
четири представе. Друга трупа је месец дана била на 
гостовању и вратила се у Београд 10. новембра.26 Тада 
је глумачки ансамбл Народног позориште у пуном 
саставу поново почео да игра представе на сцени 
„Касине“ за београдску публику, али не и много про-
дуктивније од претходног месеци. У новембру је из-
ведено пет представа, односно само једна представа 
више него у октобру када је било у току гостовање. На 
сцени „Касине“, пуном снагом играло се у децембру 
1919. Изведено је једанаест представа.

Током једне и по сезоне, од 29. децембра 1918. до 
јануара 1920. На сцени „Касине“ изведено је укупно 
99 представа. Иако је Народно позориште задржало 
три термина извођења представа вечерњи, дневни 
и поподневни односно, „дневни у 5 часова“, како се 
тада звао, представе су на овој сцени извођене само 
у вечерњим терминима (од 20 часова), осим три које 
су изведене у дневном термину (једна у првој сезони 
и две у другој). Сва три термина су заживела тек по 
преласку на сцену Мањежа. 

Са преласком у зграду Мањежа, драстично се по-
већава број одржаних представа, извођено је пре-
ко тридесет представа месечно, а у мају је изведена 
чак 41 представа. Нови, бољи услови дали су и полет 

 24 Летопис, „Позоришном годишњаку 1918-1922“, М. Г., Народно 
позориште, Београд, 1922, стр. 54.

 25 Постоји неусаглашеност у подацима које добијамо из дневе 
штампе и Позоришног годишњака. У Годишњаку Народног позо-
ришта 1918-1922 на стр. 60, налазимо податак да је трупа која је 
гостовала у Босни и Далмацији отпутовала 24. септембра, а из 
дневне штампе сазнајемо да су „Коштану“ извели 25. септембра 
у „Касини“. Милан Грол у свом тексту Летопис на 54. страни Го-
дишњака наводи да су обе трупе гостовале у октобру.

 26 Позориште, „Политика“, 11. 11. 1919, стр. 2. 

МАРИЈА ПЕТРИЧЕВИЋ: ПОЧЕТАК РАДА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ ПО ЗАВРШЕТКУ I СВЕТСКОГ РАТА
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уметницима за рад и омогућили чешћа извођења, па 
је од јануара 1920. до краја сезоне изведено чак 224 
представе. 

Чињеница је да је због околности и услова у који-
ма се одвијао, рад Народног позоришта на сцени „Ка-
сине“ био на много нижем уметничком нивоу од оног 
предратног. Ипак, треба имати у виду да је рат из-
брисао готово све што се постигло у модернизацији 
рада Народног позоришта и да је требало почети 
испочетка. Та обнова почела је у тренутку док су још 
увек одјекивале гранате и када се због сиромаштва 
и немаштине једва преживљавало. Не можемо рад у 
таквим околностима мерити и оцењивати стандард-

ним уметничким и професионалним критеријумима. 
Али то не значи да га треба занемарити и игнорисати. 
Драмским уметницима било је пре свега важно да по-
зориште што пре поново заживи, да се публика врати 
у њега. Великом пожртвованошћу и сналажљивошћу 
глумаца, редитеља, техничког особља савладане су 
све препреке и проблеми и изашло се из почетног 
стихијског, непланског и импровизованог рада. Рад 
на сцени „Касине“ поставио је темељ даљем опоравку 
и повратку на професионалне и високе уметничке 
стандарде, који су веома брзо и остварени у Народ-
ном позоришту.
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РАНКО МЛАДЕНОВИЋ У 
ТРАГАЊУ ЗА КАПРИСИМА 
ЉУДСКЕ ДУШЕ

Ивана Игњатов Поповић

Ранко Младеновић1, један од првих театролога у Србији, песник и драм-
ски писац у више наврата био је повезан с Народним позориштем у Бе-
ограду. Поред тога што су му на даскама Народног позоришта изведене 

две драме – Страх од верности (премијера 16. октобра 1931. године) и Човек по-
носан што нема среће (премијера 7. априла 1933. године) – био је генерални се-
кретар од 1925. до 1929. године, књижевни референт током 1934. године, а затим 
и директор Драме од 1937. до 1939. године.

У својим критичарским радовима (у којима обраћа пажњу на драмска дела и 
њихове ауторе) и теоријским радовима који су били везани за тада савремене ев-
ропске студије о променама у драматургији и режији, приметна је Младеновиће-
ва тенденција да у наш простор Балкана уведе новине када су драма и позори-
ште у питању.2 Међутим, оно што је приметно у годинама када је постао директор 

 1 Рођен је у Клисури 28. јун 1892. године, а умро у Београду 6. јануар 1943. Објавио је збирку песама 
Звучне елипсе (1928), у коју су ушле песме обја вљи ване по разним часописима између 1921. и 1928. 
године. Написао је око 200 критика позоришних дела и њихових аутора у периоду од 1911. до 1940. 
Објављивао је у многим листовима и часописима: "Ви и ми" (1931), "Воља" (1926), "Време" (1925–
1940), "Comoedia" (1923–1924); "Мисао" (1920–1923), "Позориште" (1932–1933), "Политика" (1933), 
"Правда" (1932–1933), "Са мо управа" (1928), "Ср пски књи же вни гласник", (1924–1932) и др. Уређивао 
је часописе: "Мисао" (1. јануар 1922. – 16. септембар 1923) у коме је водио позоришну рубрику, али 
је објављивао и песме и теоријске чланке о позоришту и "XX век" (март 1938. – мај 1939). Уреднич-
ким ангажманом Р. Младеновића у часопису "Мисао" почиње и период обликовања интуициониз-
ма (сагледавање путем духовног доживљаја, исказати оно најдубље, суштинско и покретачко, а не 
просту реалност) специфичног уметничког програма који су заговарали књижевници окупљени 
око литерарне заједнице "Алфа" (С. Стефановић, С. Винавер, Р. Пе тровић, Т. Манојловић, М. Црњан-
ски, Т. Ује вић, С. Миличић, Ј. Ко сор, С. Краков, М. Дединац, Б. Токин). Опширније у: Ивана Игњатов 
Поповић Интуитивни свет Ранка Младеновића, Матица српска, Нови Сад 2011.

 2 Двадесетих година XX века, у периоду најплоднијег Младеновићевог теоријског ра да, није по сто-
јала ра звијена теорија драме у Србији. Управо због тога, све оно што је Мла деновић преносио, 
користећи ори ги налне из во ре првенствено везане за немачки експре сионизам, представљало је 
врхунац та дашње тео ри је драме код нас. Мада то, углавном, ни су "оригинални судови", изу зетан 
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Драме Народног позоришта у Београду, јесте да се 
озбиљно почео бавити питањем историје позоришта 
и указивањем на неопходност промене позоришног 
система у Краљевини Југославији.

Поред рада у Народном позоришту у Београду, 
битно је напоменути и да је Младеновић на месту 
уп ра   вника Хр  ватског народног казалишта у Осијеку 
био од 1935. до 1937. године. Ово указује на то да је 
Младеновић „изнутра“ познавао стање и рад у значај-
нијим југословенским позориштима из ме ђу два свет-
ска ра  та. Због тога не изненађује његова изричитост 
у текстовима Нове пе р с пе ктиве по зо ри ш не драме и 
Хитна потреба промене позоришног система, где 
на гла ша ва потребу за спро во  ђе њем реформе у позо-
ришту, и то: 

„више психичке него техничке природе у првом 
моменту, јер глу мци ма као уме  тницима треба, пре 
свега, повратити унутарњу, душевну ра вно те жу. То 
се постиже искључиво уметничким принципима. Сви 
обзи ри дру ге врсте, ру  ше уметност“3.

Сматрајући да је уметнички ауторитет срушен 
изнутра, на пољу уме тничког ра да, и то захваљујући 
неодговорној интервенцији споља, Младеновић на-
гла шава да бити глу  мац не значи истовремено бити 
и уметник. Погодан тре нутак за „уклањање про вин-
ци  ја лизма с ра  мпе“ указао се управо у времену када 
Младеновић пише свој текст, јер је при  родно до ш ло 
до смене генерација. Младеновић наглашава да је 
уме тнички укус оно што појачава ефе  кат представе, 
па би га због тога тре ба ло развијати. Међутим, нису са
мо квалитетни глу мци заслужни за добру пре дста ву. 
Неопходно је, по Младеновићу, да се поново почну 
пи сати квалитетна драмска дела, а то ће бити омо-
гућено ако се око по зо  ришта окупе сви уме тнички 
и књижевни кру гови. „Доба последњих Предићевих 

културни значај Мла деновићевих текстова јесте то што су, за хва-
љу јући њему, тада актуелне ев ропске позоришне теорије биле 
доступне и ши рим позоришним круговима у Србији.

 3 Ранко Младеновић, Нове перспективе престоничке драме: 
разговор са новим директором г. др Ра н ком Младеновићем, 
"Политика", год. XXXV, бр. 10642, Београд, уторак 11. јануар 1938, 
10.

се зо на“4, сма тра он, треба да буде почетна тачка, јер 
је то био пе ри  од у коме се зачело  ме ња ње српске из-
ворне позоришне литературе.5

Да би се умањили про блеми у државним позо-
риштима, Младеновић предлаже до   но шење новог 
за кона о позоришту у ком би се прописало потпуно 
рео рга ни зо ва ње система финансирања државних 
по зо   ришта. По  ред тога Младеновић пре длаже на шта 
би све требало обратити пажњу и да је потпун на  црт 
за нови закон о позориштима. Разматрајући тренутну 
ситуацију у по зо ришту он наглашава да:

„публика хоће да види саму себе на позорници, 
а то исто хоће и драмски пи  сци. Али то није једини 
циљ, особито тамо, где позоришта предста в ља  ју уме-
тничка жаришта једног народа и државе. У таквом слу-
чају позо ри  шне ин терпретације су културна народна 
тековина, као духовна под ло га; ује дно је позорница 
призма међународне позоришне продукције“6.

Његови захтеви за променама и његово виђење 
по зо   ришног живота и да нас звуче актуелно. Питања 
уметничког анга ж ма на, драмског текста, фи нан си јске 
ситуације и непостојећег закона о позоришту и данас 
су отворена. Бавећи се теоријом драме и позоришта, 
Младеновић је испољавао снажну енергију ус  мерену 
на промену и преобликовање драме и позоришта, 
верујући да ће тако обликовати културу и друштво.

У периоду док је био директор Драме Народног 
позоришта, Младеновић је био и уредник часописа 
„XX век“, где је објавио значајне текстове из историје 

 4 Исто, 10.

 5 Милан Предић је у Народном позоришту у Београду, од децем-
бра 1918. до 28. фебруара 1924. године, пр   во био уметнички 
секретар, па директор Драме. В. д. управник био је Милутин Че-
кић (де це мбар 1918 – 5. август 1919), а Милан Грол, који је био 
и предратни управник, поново долази на место уп ра вника 5. 
ав  густа 1919. и остаће до 28. фебруара 1924. године. У овом пе-
риоду (децембар 1918 – фебруар 1924), спро ведене су четири 
на јзна ча јније уме тни чке иницијативе: 
1. завођење стручне режије и ангажовање добрих редитеља;
2. увођење сценографије и добрих сценографа, и декоративних 

сликара;
3. солиднија организација глумачке трупе;
4. подизање општег уметничког нивоа Позоришта.

 6 Ранко Младеновић, Хитна потреба промене позоришног систе-
ма, "XX век", бр. 5, Београд, мај 1939, 721, [714–721].
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ИВАНА ИГЊАТОВ ПОПОВИЋ: РАНКО МЛАДЕНОВИЋ У ТРАГАЊУ ЗА КАПРИСИМА ЉУДСКЕ ДУШЕ

позоришта – Позориште између две инспи ра ције у ан-
тичкој прошлости I и II, Порекло нашег сценског гру-
писања и Порекло глуме на ба лканском тлу – у којима 
читаоцу предочава корене позоришне уметности на 
тлу Европе, али и даје осврт на почетке позоришног 
дешавања код нас, чиме на посредан начин показује 
да је и овај део Балкана нераскидиво везан са култу-
ром Европе и да је њен саставни део.

Сматрајући да је драма „симбол догађаја“, проме-
на кроз које једно друштво, али и свет, пролази, Ран-
ко Младеновић се залагао, у духу експресионистичке 
поетике, за окре   ну  тост унутрашњем, интуитивном 
сагледавању стварности. Приказати човека, би ло с 
не га  тивним, било с позитивним особинама, треба-
ло је по њему да буде императив у дра  ми. Ос новни 
проблем тадашње (период између два светска рата) 
драмске продукције на београдској позоришној сце -
ни Мла де но вић је видео у слабо приказаној психо-
логији ликова, присуству пре те ра не па те ти ке, често 
неоправданим „психичким трзајима јунака“, прете ра-
ној фри во л ности у драмама за народ, а све је то, сма-
трао је, „вређало укус“ тадашње позоришне пу бли ке. 
Основни циљ сва ке драме, говорио је Младеновић, 
требало би да буде уз ди зање локалног на опште чо-
ве ча н ски ниво. 

Говорећи о подстицању нове драме у српској 
књижевности (по угледу на немачку експресионис-
тичку драму), Ранко Младеновић је њене основне 
мотиве видео у спајању мистике „нашег фолклора“, 
„варварског инстинкта наслеђеног из сирове расне 
прошлости“, и тадашњих модерних стремљења. У тој 
клими обнављања расног и спајања с европским, он 
је био настављач Димитрија Митриновића, уз Светис-
лава Стефановића, Растка Петровића и друге. Управо 
из споја расног, митског и њиховог савременог тума-
чења настало је Младеновићево најбоље драмско 
дело, али и најпотпуније остварење експресионис-
тичке поетике којој је тежио, Драмске га тке. 

Је  д  но   чинке Синџири (1926), Даћа (1926) и Гривна 
(1929), по својој концепцији и ресемантизацији ми-
това, на  ро д ног песништва и веровања, али и сли-
карства – представљају једно од најори гина л ни јих 
де ла наше драмске књижевности из ме ђу два свет-

ска рата. Мада у њима по лази од про шлости, јер је 
она део са да ш њости, ипак прошлост схвата вита ли -
стичко–ак ти ви стички и не приказује је учау ре ну и не-
променљиву, већ варира ње не мотиве. У Га т ка ма се 
осећа и константна тензија да се српска култура укло-
пи у ко нтекст оп ште човечанског, архе ти п ског, да буде 
представљена као неодвојиви део евро пске културе, 
у то време обојене но вим уметничким тежњама. Сма-
трајући да је дух народног прожет ми стиком, Младе-
новић у Га тка ма открива „спиритуалну језгру“, али не 
оста је на томе, већ иде даље и варира прве н стве но 
ср пску митологију, а онда и јудео-хриш ћа н ску рели-
гију. Из тог ва ри рања иза шао је пијани Хајдук на гове-
чету, коме се сви смеју. Вел можа, с нанизаним јези ци-
ма убијене аж да је, који висе изнад кревета и говоре 
о ње говом јунаштву, али и поте н ци  јалној светости7, 
постаје на тчо век, који се губи из ме ђу добра и зла. 
Мати и отац, па т ри јархалне светиње, приказани су 
у негативном конте ксту. Калуђер, представник вере, 
бе скичмени је пијанац, док су се мо ш ти, вр ху нац све-
тости, на сунцу усмрделе. Младеновић, из уског круга 
народног, мада оста је чвр сто везан за њега, прелази 
у европски, експресионистички, контекст књи же вно-
сти – све титељи не постоје, све је додирљиво и под-
ложно критици. 

У прилог Младеновићевој тежње ка ширем кон-
тексту европске књижевности иде и начин на који 
обликује лик свог Велможе, чинећи и себе кроз њега 
свевременим. У Велможином лику препознатљив је 
Милтонов пали анђео, Гетеов Фауст, који трага за „ис-
тином вечном“, Иван Карамазов, који тврди да је све 
дозвољено – и оцеубиство, али и будући кнез Рјеп-
нин Милоша Црњанског, на чијем се лицу види „већ 
на први поглед, туга, жалост, бес, охолост, презир 
људи, па и жена, а то нико не воли“8. Чини се да је у 
Гаткама Младеновић надрастао епоху у којој је ства-
рао, али и самог себе. 

Заокрет ка писању новог типа драме најављује 

 7 Змај је препрека коју треба савладати да да би се добио ниво 
светости, он је звер коју би добар хришћанин требало у себи да 
убије, по угледу на Светог Ђорђа и Светог Михајла.

 8 Милош Црњански, Роман о Лондону, Просвета, Београд 1996, 
221.
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ЈУБИЛЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

у интервјуу који је у јесен 1929. године, објављен у 
„Правди“, у ком је изјавио да прелази:

„на социјалну, друштвену драму, ко ја не  ће зна-
чити продужавање ове или оне иностране савре-
мене школе, већ по ку  шај да се истински открије 
нерв нашег друштва у једној боји, ко ја мора ос та ти у 
књижевности“9.

Тридесетих година XX века настају Младеновиће-
ве грађанске драме. Међутим, мада извођене, немају 
снагу његових Гатки. Проговоривши на свој начин о 
корумпираној власти, интелектуалцима, урушеном 
систему вредности без кога све губи смисао, Мла-
деновић је ипак остао у сенци Нушићевих комедија 
(попут Покојника, Госпође министарке...). У Стра-
ху од верности (1931)10 и Човек поносан што нема 

 9 Душан Благојевић, У разговору са књижевником Ранком Младе-
новићем, "Правда", Београд 16. IX 1929, 4.

 10 Страх од верности
Народно позориште у Београду – 16. октобар 1931.
Редитељ – Јосип Кулунџић, сценограф – Јован Бијелић. Играју: 

Десанка Дугалић (Кока), Александар Златковић (Марко), Вла-
дета Дра  гу ти новић (Иван), Нада Ризнић (Биса), Никола Гошић 
(Судија у престоници), Сава Тодоровић (Отац), Виктор Старчић 
(Господин са Бе р зе), Милица Хаџићка (Милосрдна сестра), 
Милан Стојановић (Полицијски писар), Војислав Јовановић 
(Глас са ми кро фо на), Ђура Ма ри  нковић (Жандарм), Гина Јова-
новић (Служавка).

Народно позориште Моравске бановине, Ниш – 21. јануар 1932.
Реди тељ – Радивоје Динуловић. Играју: Д. Марковић (Кока), Д. 

Кујунџић (Марко), Ђ. Козомора (Иван), М. Ди ну ловић-Микић 
(Биса), Ј. Танић (Судија у престоници), Б. Глигоријевић (Г. са 
Берзе), Д. Цветко вић (Отац), Д. Вучковић (Милосрдна сестра), 
В. Милин (Полицијски писар), П. Милосављевић (Жандарм), М. 
Та нић (Служавка).

Отворено позориште, Београд – 13. јануар 1988.
Адаптација, режија, избор сценске музике – Ненад Илић, сце-

нограф – Јурај Фабри, к. Гордана Илић. Играју: Ду шан Јакшић 
(Марко), Горан Султановић (Иван), Александра Петковић 
(Кока), Горица Поповић (Биса), Фе ђа Стојановић (Судија), Ми-
лутин Караџић (Батлер), Бранислав Зеремски (Г. са Берзе), Вла-
дан Дујовић (Ра дник) (Петар Волк, Позоришни живот у Србији 
1835 – 1995, Писци националног театра, Београд 1995, 569).

Страх од верности
Парадокс у три чина. Написао Ранко Младеновић. Праизведба 

16. X 1931. у Београду. Загребачка премијера 23. X 1931 (Мало 
казалиште). Редатељ Алфонс Верли (Енциклопедија Хрватског 
народног ка за лишта у Загребу, 1894 – 1969, Загреб 1969, 622). 

Страх од вјерности, изведен 13. XI 1935. године у Хрватском на-
родном казалишту у Осијеку, где је изведен још пет пута (Спо-

среће (1933)11, Младеновић је направио гогољевски 
обрт истичући да су сви на страни ликова варалица, 
примитиваца и сумњивих лица која не презају ни од 
чега да би се домогли онога што желе. На тај начин, 
он говори о корумпираној држави, која за последи-
цу има друштво у коме се не може нормално живети. 
За разлику од Нушића, који се никада није одрекао 
смеха, па су му ликови комични, управо због раскола 
између онога што знају и умеју и друштвене позиције 
коју освајају, Младеновићеви ликови су сурово реал-
ни, духовно уморни и оштећени, укорењени у пози-
цијама које су на сумњив начин освојили и, можда 
због тога, тешко прихватљиви и гледљиви, јер слика 
реалности каква јесте, без комике и замагљивања, 
тешко се може прихватити, а још мање гледати. Све 
оно што је замерао драмској продукцији између два 
светска рата – слабо приказана психологија ликова, 
присуство претеране патетике и често неоправдани 
„психички трзаји јунака“, Младеновић је унео у две 
поменуте драме. Тако је уместо упечатљивих лико-
ва направио оне исфорсиране у сво јим посту пци ма, 
психолошки неосноване и до апсурда па те тичне. Уп-
раво то, али и чињеница да као носеће теме бира му-
шку импотенцију и наглашену же нску сексуалност, у 
Страху од верности и Човек по носан што нема среће 
– у моменту ка да друштво пролази кроз социјалне 

мен – књига о педесетој годишњици Народног казалишта у 
Осијеку: 1907-1957, Народно казалиште у Осијеку, Осијек 1957, 
230).

 11 Човек поносан што нема среће
Народно позориште у Београду – 7. април 1933.
Редитељ – Ј. Љ. Ракитин, сценограф – Владимир Жедрински.
Играју: Фран Новаковић (Отац), Десанка Дугалић (Мајка), Алек-

сандар Златковић (Син), Ида Прегарц (Жанета), Мата Мило-
шевић (Друг), Теодора Ар се  новић (Тетка), Милан Стојановић 
(Адвокат), Станко Бурја (Лекар), Марко Маринковић (Агент 
осигуравајућег друштва), Милорад Ду шановић (Чиновник по-
гребног предузећа), Мала Ткалчић (Дете), Велимир Бошковић 
(Шофер), Гина Јовановићка (Слу жавка) (Петар Волк, Позори-
шни живот у Србији 1835–1995, Писци националног театра, 
Београд 1995, 569).

Човјек поносан што нема среће
Драма у три чина Ранка Младеновића. Праизведба: 18. III 1933. у 

Загребу (Мало казалиште). Редатељ Сла в ко Батушић (Енцикло-
педија Хрватског народног казалишта у Загребу, 1894–1969, 
Загреб 1969, 232). 
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ломове (три десете године XX века), чини ове драме 
пре вазиђеним. 

Мада тврдње изнете о изведеним драмама из 
грађанског живота на позорници Народног позори-
шта у Београду, а настале само на основу драмских 
предложака, звуче оштро, навешћемо и реакције 
Младеновићевих савременика, а које су се могле 
прочитати поводом извођења. Пријем Страха од вер-
ности, међу Младеновићевим савременицима био 
је ра зли  чит. Милан Богдановић је сматрао да драма 
вреди, на првом месту по „својим сме лим за ми   шља-
јима, иако они, у примени, нису сви и до краја ефи-
касно остварени“12. А посебно је истакао чињеницу 
да Младеновић „казује о нама и нашем времену из-
весне ружне истине које сви знамо а нико их не обе-
лодањује, које су основне у поретку ствари око нас 
иако се јавно су  про тно приказује...“13.

За разлику од Богдановића, Милош Савковић не 
налази велике вредности у Мла  де но  ви ће  вом Страху 
од верности. На првом месту за њега је Марко [оста-
рели супруг] „труо, бо ле стан човек, чак пси  хопата“14, 
чија женидба с младом женом није до краја разреше-
на. Мо же мо се сло  жи ти са Савковићевим мишљањем 
да су други и трећи чин лоши, а трећи и су вишан, 
без до бро разрађених ситуација и ликова. Ипак, Са-
в ко вић признаје да се кроз драму „провлачи теза, да 
су данас, после рата, на површини и у првом реду 
оне вре    дности које би требало да су потиснуте у по-
следњи, да је поратни дух из  в  р нуо све у негативном 
смислу, да су се све позитивне вредности по ву кле 
због умора и болести, али и нарочито због социјалне 
атмосфере, у ко јој мо же да напредује само оно што се 
без скрупула гура напред“15.

Живојин Вукадиновић16 ће Страх од верности 

 12 Милан В. Богдановић, Ранко Младеновић: "Страх од верности", 
"Српски књижевни гласник", Нова серија, књ. XXXIV, бр. 5, Бео-
град 1. новембар 1931, 381, [381–385].

 13 Исто, 382.

 14 Милош Савковић, Страх од верности: Прадокс од Г. Ранка Мла-
деновића, "Мисао", год. XIII, књ. VII – VIII, Београд 1931, 374, [370–
376].

 15 Исто, 372.

 16 Живојин Вукадиновић, Ранко Младеновић: "Страх од верности", 

посматрати као игру маште, али ће лик Марка назвати 
нелогичним. Изразито негативно о Страху од вернос-
ти пише Хуго Клајн17. Сматрајући експресионистичку 
драматургију превазиђеном у време премијере дра-
ме, закључује да Младеновић:

„данашњицу не види [...]. Јер оно што он при   казује 
као људе наше генерације, то су само дегенерисани 
надљуди; то ни  је егоизам и цинизам људи слободних 
од предрасуда, него наивно ра зме та  ње умно заоста-
ле и осећајно изопачене недоношчади маште; ни че-
анизам из кога је сав дух изветрио...“18.

Прилазећи Страху од верности као могућој со-
цијалној драми, Милан Дурман ће твр дити да је Мла-
деновић у њој изнео неколико занимљивих и тачних 

"Политика", год. XXVIII, бр. 8420, 9. 

 17 Текст Хуга Клајна Парадокси и апсурди: поводом "Страха од вер-
ности" др Ранка Младеновића првобитно објављен у "Стожеру" 
1931, прештампан је у књизи: Хуго Клајн, Живот двочасовни: по-
зоришне критике, Нолит, Београд 1957, 50–62. 

 18 Живот двочасовни, 61.



ТЕАТРОН 184/185 ЈЕСЕН/ЗИМА 201890

ЈУБИЛЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

опсервација на ра чун београдског менталитета. Ос-
новни проблем Дурман види у томе што ау тор сматра 
да ства ра социјалну уметност, а уместо друштвених 
проблема износи на по зо  рницу дру ш твене скандале 
„отмених кругова нашег друштва“19. 

В. Јурковић је сматрао да тема Младеновићеве 
драме није толико парадоксална да би жи вела само 
на позорници, већ је ново само то што је аутор имао 
толико сме ло сти да „стару тему сервира публици 
отворено“20. 

Бољи пријем није имала ни драма Човек поносан 
што нема среће. Милан Бо гда но вић је истакао да се:

„с једне стране, извесне садржајне ствари смело 
замишљају, али да се, с дру ге, не успевају да примене 
животно убедљиво и драмски ефектно“ 21.

Велибор Глигорић ће, а поводом загребачке пре-
мијере, бити изузетно оштар и своју критику драме 
почеће од наслова, а уједно и њеног мотоа – човек 
поносан што нема среће:

„у комаду нема свога оправдања, нема разлога 
за постојање и по јав љује се само на уснама једног 
самоубице и једног убице као глас афекта, као плод 
не објашњеног мистицизма и као одјек празнине 
драме“22.

Те закључује да је „Човек поно сан што нема среће 
је једна велика позоришна збрка и бесмислица“.23 Од-
говарајући на ову критику, Младеновић ће нагласити:

„Ми стварамо данас ону драму које још код нас 

 19 Милан Дурман, Ранко Младеновић: Страх од верности, "Књи-
жевник", IV, бр. 1, Загреб 1931, 500, [500–501].

 20 Винко Јурковић, Двије драмске премијере, "Слободна трибуна", 
бр. 945, Загреб 30. X 1931, 5.

 21 Милан В. Богдановић, Домаћи репертоар (Милан Беговић: Аме-
риканска јахта у сплитској луци. – Ранко Младеновић: Човек 
поносан што нема среће. – Јосип Кулунџић: Машина савести. – 
Бранислав Нушић: Београд некад и сад), "Српски књижевни гла-
сник", Нова серија, Књ. XXXIX, Београд мај–август 1933, 229–230, 
[228–231]. 

 22 Велибор Глигорић, Позоришне критике, Просвета, Београд 1946, 
167. Првобитно је текст објављен у "Политици", Београд 21. III 
1933, на страни 11.

 23 Велибор Глигорић, Позоришне критике, Просвета, Београд 1946, 
167. Првобитно је текст објављен у "Политици", Београд 21. III 
1933, на страни 11.

нема, а која има дубоко да за пара душу с обе стране 
рампе. Шта је и колико је креативно иза тога, то и не 
могу одмах да схвате они који имају талента једино за 
памфлете“24.

Као одбрану својој драми Младеновић цитира 
критику Бранка Машића, који је, како на во ди, у заг-
ребачким „Новостима“ (21. марта 1933), објавио пози-
тивну критику, сагле дава ју ћи Младеновићеву драму 
као „тешку крваву сатиру и трагедију“25. 

Поводом београдске премијере представе Човек 
поносан што нема среће, Ду шан Кру нић је нагласио:

„У овом комаду три личности нас импре си онирају: 
Мајка, Син и Снаха. То је породица. [...] Та поро ди ца 
је права ан то  логија гадости. Ту нема ни сунца, ни на-
дања, ни доброте. [...] Ту је кућа кавез“26.

Оно што је Крунић истакао, а на шта се површно 
осврнуо само Глигорић у својој критици, је сте да сам 
наслов, уједно и мото драме, не пристаје Сину, који је 
„драмски непрецизан и неодређен. Као карактер, он 
је нејасан. Он ни у ком слу чају није мученик, у смислу 
једног поштеног, но слабог човека, ба ченог из међу 
две хијене: Мајке и Снахе (његове жене). Тај Син је 
најпре љи га вац, који се батрга између глупака и нит-
кова. [...] За став животне резигнације као по гле да на 
свет, тај Син не ма ни духовне ни моралне садржине и 
финоће“27.

У интервјуу који је Младеновић дао за лист „Пра-
вда“, после премијере драме Чо век по  носан што 
нема среће у Народном позоришту у Београду, он 
истиче да се с ње го вим дра   мским мотивима не може 
помирити онај ко „пође у позориште да гледа ‚Ђидо‘, 
па види из ос  нова сасвим супротно“, што упућује на 
његов негативан однос пре ма јефтиним ко ми ч ним 
ефектима уз употребу фолклорних елемената, игре 
и пева ња, о чему је говорио у сво    јим критикама Не-
чисте крви и Коштане на позорници, али и у тексто-
вима о ко ма дима из народног жи во та. Настављајући 

 24 Ранко Младеновић, Поводом драме "Човек поносан што нема 
среће" у Загребу, "Политика", Београд 22. III 1933, 11. 

 25 Исто.

 26 Душан Крунић, Ранко Младеновић: "Човек поносан што нема 
среће", "Правда", бр. 10.208, Београд 9. IV 1933, 6.

 27 Исто.
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своју „одбрану“, Младе но вић наглашава да је ње го ва 
драма:

„калеидоскоп типова, и ништа више. Нити браним 
прошлост, нити шибам са  дашњост, сем уколико је то 
срасло са трагичношћу. Сувише је пре по то п ски у по-
зоришној уметности тражити наравоученије“28.

Као потврду веродостојности своје драме, Младе-
новић објашњава да му је повод за њу дао је дан „сли-
чан и реалан догађај у нашој средини“, али да то не 
значи и да је општа мо  гу ћност, већ је његова драма 
„само патолошки исечак кога треба видети. Сатирич-
на стра на удара маљем по глави“.

Милош Савковић је, поводом београдске премије-
ре, истакао да није ново оно што Мла деновић својом 
драмом жели да покаже – да су појединац и друштво 
болесни29.

Из не по  тписаног текста Драма г. Ранка Младено-
вића скинута са репертоара, об ја  вљеног у „Правди“ 
(25. април 1933), сазнајемо да је на трећој представи 
дра ме Чо век по но сан што нема среће дошло до де-
монстрација, које су проузроковане изја вом уп ра-
вника На  родног позоришта у Београду, Милана Пре-
дића, „да је г. Мла де но вић мо гао мислити и на друге 
мајке, не српске, на пример на цинцарску мајку“30. У 
тексту је иста кнуто да се у кри тику драме укључило 
и друштво Српска мајка, а да је Предић „у иро  ни  ји“ 
изрекао „да писац треба да би се спасао критике да 
начини ту ‚жену странки њом‘“, па су међу ос та лим 
народностима споменути и Цинцари. Због свега тога 
Предић је одлу чио да се драма ски  не с репертоара, 
а анонимни аутор наглашава да је за драму по ра -
сло инте ре со ва ње „је д ним делом и због буре која се 
дигла око Човек поносан што не ма сре ће“. У свом ко-
мен та ру Домаћа драма и публика, објављеном у „По-
литици“, 26. апри ла 1933. поводом ски да ња драме с 
репертоара, Велибор Гли го рић се осврће на него  до-
ва ње групе младића због то га што „Младеновићева 

 28 Ранко Младеновић, Писац говори, после напада критике, 
"Правда", бр. 10.209, Београд 10. IV 1933, 7.

 29 Милош Савковић, Човек поносан што нема среће, "Мисао", књ. 
XLI, св. 7 и 8, Београд април 1933, 480, [479–483].

 30 Драма г. Ранка Младеновића скинута са репертоара, "Правда", 
бр. 10.224, Београд 25. IV 1933, 4.

драма вређа култ породице, култ српске ма јке“. Гли-
горић за кљу чу је да је „Младеновићева драма страда-
ла због сво је оштре кри ти ке основа нашег дру ш тва, 
јер је позоришна управа дала изјаве у том сми слу“31, 
а да критика, ко ја је дала непо во љан суд о драми Чо-
век поносан што нема сре ће, ни је осудила драму због 
„изношења моралне прљавштине нашег друштвеног 
живота на по зо рни ци, већ због пишчеве неспособ-
ности да друштвену стварност истинито и убе  дљиво 
прикаже. Та је критика открила назадне тенденције 
ове драме ко је су ишле за тим да данашње друштво 
и цело ново поколење у њему при каже као ру гло 
према ранијем светлом друштву и честитим поко ле-
њима“32.

Глигорић иде дотле да сматра да су они који су де-
монстрирали против вређања српске ма  ј   ке на истом 
„плану оних назадних тенденција, које баш теже да 
сачувају од критике култ на ше старе патријархалне 
породице“. Зато Глигорић сматра да постоји неспо-
ра зум изме ђу пи сца и демонстраната, „јер да су ови 
демонстранти мало дубље загазили у ос нове дра-
ме на ишли би на свог једномишљеника“. Супротста-
вљајући се мишљењу по зоришне уп раве „да наша 
публика не жели друштвену критику, да су јој потреб-
на не ка опти ми сти ч ка де ла“, Глигорић подвлачи да се 
„више него икад тражи жигосање да на шње друштве-
не ства р но сти, која је мрачнија него што је у Младе-
новићевом приказу, али тражи да оно жи го сање бу де 
реално и да долази из једног снажног убеђења“.

Из свега наведеног може се закључити да Човек 
поносан што нема среће, осим због слабог текста, 
који је требало да буде текст грађанске драме, а остао 
је у моти в ским ко  н с та нтама експресионизма – није 
заживео на позорници и због неодређености ци љне 
гру пе ко јој је намењен. Слоју публике индиферент-
ном према друштвеним дога ђа  њи ма те кст није пру-
жао лаку забаву и оптимизам, док је за оне социјално 
остра шће не суви ше сла бо и дистанцирано истицао 
нагомилане социјалне проблеме. Гледано у цели ни, 

 31 Велибор Глигорић, Домаћа драма и публика: зашто је публика 
демонстрирала гледајући драму г. Младеновића, "Политика", Бе-
оград 26. IV 1933, 10.

 32 Исто.
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реч је о се н за ционалистички интонираном тексту, не-
кој врсти парадоксалног натура листичког водвиља.

Кроз своје грађанске драме, Младеновић је поку-
шао да укаже на питање – зашто живети у свету у коме 
обичан, поштен човек нема право на своје поштење. 
Ако живот изгуби смисао, ако погазимо све моралне 
и духовне вредности, ако постанемо имуни на сва 
могућа страдања, онда је питање шта живот заправо 
значи? Као одговор прави своју комедију Тестамент 
за две жене (1933)33, где друштвене аномалије слика 
кроз призму комичног, а све крунише љубављу која 
побеђује, или бар привидом љубави.

Најбоља (или се бар тако чини из онога што је од 
ње сачувано) Младеновићева драма из грађанског 
живота Људи у туђем џепу34, настала је готово деце-
нију после поменутих грађанских драма. Имала је по-
тенцијала да постане драма за сва времена. Нажалост 
то се није десило – остао је сачуван само први чин, 
друга два су изгубљена. Оно што ову драму чини све-
временом јесте Младеновићев ироничан став према 
материјалистичком свету – који је почео да приказ-
ује кроз адвоката, његову жену, ћерку и секретарицу, 
чиновника неког Комесаријата, још младу удовицу и 
неколико грађана намерника. Међу ликовима нема 
невиних – сви су жељни новца, па на било који начин 
дошли до њега. Мрежа, коју су почели да плету адво-
кат и чиновник, не би ли се лако докопали наследства 
покојника без потомства, како се надограђивао први 
чин драме постајала је све замршенија.35 Нажалост, 

 33 Тестамент за двије жене, изведен 6. II 1937. године у Хрватском 
народном казалишту у Осијеку, где је изведен још шест пута 
(Спомен – књига о педесетој годишњици Народног казалишта у 
Осијеку: 1907–1957, Народно казалиште у Осијеку, Осијек 1957, 
231).

 34 Настала током Младеновићевог боравка у заробљеништву у 
Нирнбергу током 1941. и 1942. године. Уз ову драму тада су 
настале и историјекс драме: Кад догори до ноката, Силазак с 
престола и И зидови имају уши. Текстови свих поменутих драма 
сакупљени су у књизи: Ранко Младеновић Драме (приредила и 
предговор написала Ивана Игњатов Поповић), Позоришни музеј 
Војводине, Нови Сад 2013.

 35 Опширније у: Игњатов Поповић, Ивана. „Људи у туђем џепу – 
изгубљена драма Ранка Младеновића“. Зборник Матице српске 
за сценске уметности и музику, бр. 50, Матица српска, Нови Сад, 
2014, 165–172.

разрешење целе ситуације остаје нам непознато до 
проналаска друга два чина, ако икада буду пронађе-
ни.

Младеновићеве драме Кад догори до ноката, Си-
лазак с престола и И зидови има ју уши представљају 
потенцијалну трилогију у којој је обухваћен период од 
Првог српског устанка 1804. до Другог светског рата. 
Кроз ове драме он покушава да растумачи вечиту не-
срећу балканског простора на коме доминирају не-
слога и чести ратови. Стварајући их у заробљеништву, 
Младеновић ће у њима пр венствено истаћи не ке од 
основних разлога разарања ети чких но р ми – прете-
рану жељу за вла да р ском моћи, егоизам помешан с 
еротском стра шћу и морално про падање услед жеље 
за материјалним добрима. При бегавајући експре си-
онистичком пе симистичком осећању ства рности, 
услед апокалиптичне ка та строфе представљене Дру-
гим све тским ратом, Мла де но вић зау зи ма кри тички 
однос према човеку и његовим сла бо стима, а у дра ми 
И зидови имају уши свему томе су  про тставља пред-
ставника мла ђег нараштаја који би требало да пружи 
наду у чи стог чо века, који ће променити свет. Надом 
у чистог човека који ће променити свет, Мла деновић 
за твара свој стваралачки круг, враћајући се ек спре-
си они сти чким коренима.

Сагледавајући целокупан рад Ранка Младеновића 
на пољу театрологије и драматургије, можемо закљу-
чити да је за нашу позо ри шну ку  л туру ура дио много, 
управо због става да устаје „у одбрану једног кри те-
ри ју ма ближег са   вре ме ном животу“. Целокупно ства-
ралаштво Ранка Младеновића било је конста н тна 
борба да се кроз драму развија култура народа, да се 
кроз њу покаже истина о човеку, његовом постојању 
и оном архетипском, ко с ми чком, заје дни ч ком свима.
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ЗАШТО И КАКО ЈЕ
РАША ПЛАОВИЋ
ДРАМАТИЗОВАО ЊЕГОШЕВ 
„ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ“?

Зоран Т. Јовановић

Пре непуних седам деценија, тачније 1951. године, свечано је, бројним 
културним и пoзoришним мaнифeстaциjaмa, oбeлeжeнa стoгoдишњи-
цa Њeгoшeвe смрти. Tим пoвoдoм у Нaрoднoм пoзoришту у Бeoгрaду 

пoстaвљeн je Њeгoшeв Гoрски виjeнaц, у дрaмaтуршкoj прeрaди и рeдитeљскoj 
пoстaвци Рaшe Плaoвићa, првaкa Дрaмe. У рaду нeћeмo сe бaвити сцeнскoм 
судбинoм тe пoстaвкe, вeћ ћeмo пoкушaти дa искaзимa сaмoг умeтникa прeдoчи-
мo зaштo и пoсeбнo – кaкo je Гoрски виjeнaц пригoтoвљeн зa сцeну. Нa сцeнску 
пoстaвку Њeгoшeвoг бeсмртнoг дeлa, нa првoj српскoj нaциoнaлнoj пoзoрници, 
чeкaлo сe читaвих стo гoдинa. Tим чинoм je Нaрoднo пoзoриштe „дaлo пoнajлeп-
ши прилoг у свeчaну гoдину Њeгoшeву, oд стрaнe Србиje“, кaкo je зaписaлa Ис-
идoрa Сeкулић1. 

Њeгoвa сцeнскa судбинa, вeoмa успeшнa, уз зaнимљивa рeaгoвaњa и пoлeми-
кe, тeмa je нeкoг будућeг рaдa. 

***

„Пo души мнoгo дугуjeм Њeгoшу и њeгoвoм Гoрскoм виjeнцу. Mнoгo сaм 
врeмeнa прoвeo дa му приђeм, дa гa дoвeдeм нa сцeну. И пoслe мнoгo пoкушaja 
ипaк ми je пoшлo зa рукoм дa гa сцeнски oбрaдим, дa гa прикaжeм у Нaрoднoм 
пoзoришту и дa сaм кao рeдитeљ и глумaц судeлуjeм у тoм кoмaду... To je дeлo 
дубoкo прoшлo крoз мeнe, пa и дaнaс кaд гoвoрим Влaдику и њeгoвe стихoвe, 
oсeћaм рaдoст и тoплину“2. 

Taкo je гoвoриo Рaдoмир Рaшa Плaoвић (1899-1977), истaкнути српски глумaц, 

 1 Исидора Секулић, „Горски вјенац“ на сцени. Рад Раше Плаовића, Политика, 6. децембар 1951. 

 2  Раша Плаовић, Животна исповест, Театрон, 1993, бр. 81/82/83, 29.
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рeдитeљ и дрaмски писaц, пoд стaрoст, кaдa сe вeћ 
биo oпрoстиo oд сцeнe. Имe Рaшe Плaoвићa нoси 
jeднa oд двe сцeнe Нaрoднoг пoзoриштa у Бeoгрaду, 
у кoмe je прoвeo цeo свoj умeтнички вeк. Пoстao je 
члaн Нaрoднoг пoзoриштa фeбруaрa 1921. и oстao 
привржeн (звaничнo, aдминистрaтивнo) тoj углeднoj 
нaциoнaлнoj Кући свe дo oдлaскa у пeнзиjу, фeбруaрa 
1960. гoдинe, aли je вишe oд jeднe дeцeниje нaстa-
виo и дaљe дa игрa. Пoрeд нaзивa сцeнe „Рaшa Плao-
вић“ свaкoгoдишњe сe дoдeљуje нaгрaдa сa њeгo-
вим имeнoм jeднoм глумцу бeoгрaдских пoзoриш-
них сцeнa зa нajуспeшниje oствaрeну улoгу. Tимe сe 
чувa успoмeнa нa тoг знaмeнитoг бaрдa глумe, кojи 
je oбeлeжиo свoje врeмe. Jeдaн oд њeгoвих нajзнa-
чajниjих умeтничких пoдвигa билo je сцeнскo oжи-
вљaвaњe Њeгoшeвoг Гoрскoг виjeнцa. 

Пoкушao сaм дa нaђeм oдгoвoр зaштo je, a пoтoм 
и кaкo je, Рaшa Плaoвић пригoтoвиo Њeгoшeв Гoрски 
виjeнaц зa пoзoришну сцeну. 

Oбрaтиo сaм сe, нajпрe, сaмoм умeтнику и пoтрa-
жиo њeгoвe рaзлoгe у изjaвaмa кoje je дaвao у вишe 
нaврaтa, рaзним пoвoдимa. У мoнoгрaфиjи o Рaши 
Плaoвићу др Пeтрa Вoлкa, умeтник дaje (1975) 
слeдeћe рaзлoгe:

„Њeгoшa сaм joш у рeaлци зaвoлeo, нa чaсoви-
мa гoвoриo стихoвe... И jeднoг дaнa, дaвнo дoђe ми 
нeкaквa идeja, у нeкaквoм рaзгoвoру oбичнoм сa 
свojим другoвимa кaд пoмeнусмo Њeгoшa, дoђe ми 
идeja дa сe пoзaбaвим Гoрским виjeнцeм. Прe рaтa 
(Другoг свeтскoг) je joш тo билo, дaлeкo прe рaтa и ja 
сaм joш тaдa пoкушaвao дa приђeм Њeгoшу. Дeсeт пу-
них гoдинa пoслe тoгa, ja сaм прилaзиo тeксту, прaвиo 
кoмбинaциje и oдустajao. Нисaм мoгao дa рeшим свe 
oнe њeгoвe зaгoнeткe. Притисaк je биo вeлик нe сaмo 
збoг сцeнскoг усклaђивaњa Њeгoшeвe пoeзиje, нeгo 
je биo притисaк вeлик joш и зa oдгoвoрнoст. Узимaш 
врхoвнo дeлo, e пa сaд, тo трeбa и мoћи нaпрaвити“3. 

Рaшa Плaoвић je, прeд прeмиjeру свoг Гoрскoг 
виjeнцa, oбjaвиo члaнaк Зaштo сaм дрaмaтизoвao 

 3 Петар Волк, Раша Плаовић, Народно позориште, Београд, 2005, 
235.

“Гoрски виjeнaц”4. Чини нaм сe дa je тo дoкумeнaт oд 
трajнe врeднoсти и дa свeдoчи o нajдубљим мoти-
вимa кojи су нaвeли дрaмскoг умeтникa, кoмплeтнoг 
чoвeкa тeaтрa (l'homme de théâtre) дa пeсничкo 
дeлo нeпрoлaзнe врeднoсти, кaквo je Гoрски виjeнaц, 
трajнo oсвojи зa сцeну. Зaтo ћeмo из њeгa нaвeсти oнe 
дeлoвe кojи нajпрeцизниje, нajпoтпуниje oбeлoдaњуjу 
пoвoдe и рaзлoгe зa дрaмaтуршку oбрaду, кaкo 
нajтaчниje сaм Рaшa Плaoвић дeфинишe свoj пoсao. 
Aли сe чeстo нeтaчнo гoвoри – дрaмaтизaциja, jeр je 
Њeгoшeвo пeсничкo дeлo писaнo у диjaлoшкoм oбли-
ку, сa дидaскaлиjaмa, штo oчиглeднo пoкaзуje нaмeру 
aутoрa дa му дa дрaмски oблик. 

„Дрaмaтуршкa прeрaдa Гoрскoг виjeнцa je пo-
духвaт кoликo привлaчaн тoликo и oпaсaн, кoликo 
зaхвaлaн тoликo и нeблaгoдaрaн, кoликo смeo тoликo 
и oдгoвoрaн. Пришao сaм му ипaк знajући свe тo, jeр 
сaм пoвeрoвao дa мoгу бaр нaчeти тaj прoблeм, кojи 
вишe oд стo гoдинa чeкa нa пoкушaj дa сe oзбиљниje 
рeши. Пришao сaм му иaкo свeстaн тeшкoћa, jeр сaм 
смaтрao дa je тo мoja дужнoст. Пришao сaм му и зaтo, 
jeр вeћ мнoгo, пoврeмeнo, oбухвaтa мe жeљa дa гa 
урaдим, пa oпeт нaпуштa, дa би сe дoцниje jaвилa у 
joш oштриjeм виду, у joш силoвитиjeм нaпaду“5. 

Рaшa je, извeснo, биo свeстaн ризикa пoслa у кojи 
улaзи, пa сe у члaнку дaљe прaвдa штo ниje чoвeк из 
књижeвнoг „eснaфa“, ниje књижeвник, aли je зa тaj 
„пoсao“ имao бoљe прeпoрукe, jeр сe oглeдao и кao 
дрaмaтичaр. Зaтo из тoг углa пoкушaвa дa oбjaсни 
oснoвнe eлeмeнтe дрaмaтуршкe oбрaдe, кaкo их oн 
види:

„Oну врсту књижeвнoг ствaрaњa кojу нaзивaмo 
дрaмa, мoжeмo дa мeримo, прoцeњуjeмo прeкo 
утисaкa штo их дoбиjaмo сa пoзoрницe нa кojoj je 
тo дeлo извeдeнo. Дрaмa сe пишe зa игрaњe. To je 
пoзнaтa истинa, чeстo сe пoнaвљa, aли врлo лaкo 
зaбoрaвљa. При прoцeњивaњу дрaмскoг књижeвнoг 
дeлa нajчeшћe сe чуjу oвaквe oцeнe: нeмa или имa 

 4 Раша Плаовић, Зашто сам драматизовао „Горски вјенац“, Књи-
жевне новине, бр. 44, 24 новембар 1951.

 5 Раша Плаовић, Зашто сам драматизовао "Горски вјенац", Теа-
трон, 1995, бр. 90, 111 – 115. Сви даљи цитати су из тог чланка, 
ако није друкчије наведено. 
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дрaмaтичнoсти; ниje или jeстe литeрaрнo писaнo... У 
књижeвним кругoвимa oмиљeн je и нaзив „дрaмa зa 
читaњe“. Tим нaзивoм кaзуje сe дa jeднa књижeвнa 
твoрeвинa имa вeћу литeрaрну врeднoст oд свojих 
дрaмских oсoбинa. To je дрaмa кojу трeбa читaти, 
aли кoja сe нe мoжe глeдaти и слушaти у пoзoришту... 
Oснoвнa oдликa дрaмскoг књижeвнoг ствaрaњa je 
дa дeлo прeкo пoзoрницe и извoђeњa нa њoj дoбиja 
свojу прaву врeднoст...“ 

Плaoвић прeлaзи нa слeдeћи прoблeм, нa прoцe-
ну врeднoсти дрaмскe твoрeвинe и њeнe сцeнскe 
мoгућнoсти, oднoснo нa прoблeм: кaкo трeбa читaти 
дрaму? 

„Нa људe кojи нису вeшти читaњу дрaмa, a тaк-
вих je вeoмa мнoгo, и Шeкспирoвa дeлa oстaвљajу 
слaб утисaк. Чeстo oни, нe сaмo дa нe oсeћajу и нe 
видe кoликo су њeгoвa дeлa прeпунa дрaмaтичнoсти, 
вeћ jeдвa мoгу дa у њимa нaзру гeниjaлнe пeснич-
кe твoрeвинe. Из тoгa je придoдaн зaкључaк: дрaму 
трeбa умeти читaти“. 

Кaдa je oвaкo дeтaљнo oбjaсниo прoблeм „дрaмa 
зa читaњe“, пa joш дeтaљниje oбjaсниo нeмoћ чи-
тaлaцa дa их пoтпунo рaзумejу, пришao je питaњу Гoр-
скoг виjeнцa, из истoг рaзлoгa:

„И Гoрски виjeнaц при читaњу, oнимa кojи нe умejу 
дa читajу дрaмe, изглeдa кao eп, бeз прaвe дрaмскe 
врeднoсти. Taкo сe ствoрилo мишљeњe дa гeниjaлнo 
Њeгoшeвo дeлo ниje зa прикaзивaњe вeћ сaмo зa чи-
тaњe. To, штo je вeћинa књижeвних критичaрa имaлa 
или имa тaкaв суд, дoкaзуje дa je врлo мaлo oних кojи 
умejу дa читajу дрaму. Oнa фaмoзнa причa o нeдoстaт-
ку рaдњe у Гoрскoм виjeнцу, o искидaнoсти aкциje, 
сaмo дoкaзуje дa ти књижeвни рaдници дрaму и њeнe 
eлeмeнтe схвaтajу књишки, дa их уствaри нe oсeћajу. 
Дрaмa сe нe мoжe нaучити, oнa сe нoси сoбoм. Рaдoм, 
читaњeм мнoгих дрaмских твoрeвинa, нeсумњи-
вo дa сe стичу мнoгa знaњa из oблaсти дрaмскoг 
ствaрaлaштвa“, зaкључуje Плaoвић и прeлaзи кoн-
крeтнo питaњимa кoja сe oднoсe нa Гoрски виjeнaц:

„Рaдњa у Гoрскoм виjeнцу je и jaснa и врлo упaдљи-
вa. Oнa je и пoтпунo пoвeзaнa. Сaмo њeнa пoвeзaнoст 
лeжи у унутaрњoj дрaмaтичнoсти. Oнa имa и jaсну 
спoљну фoрму – истрaгa пoтурицa. Испрeкидaнoст 

дoлaзи oд oбиљa мaтeриjaлa штo гa je пeсник унeo 
у дeлo, aли дрaмскo jeдинствo aкциje je дo тe мeрe 
упaдљивo и oчиглeднo дa je, збиљa, чуднo кaкo гa 
рeткo зaпaжajу. Ипaк, кao oлaкшицу oнимa кojи тврдe 
дa Гoрски виjeнaц ниje дрaмa, трeбa узeти чињeницу 
дa Њeгoш ниje свoje дeлo дoнeo у oнoм oблику нa 
кojи смo нaвикли. Њих je збунилa и збуњуje тa спoљнa 
фoрмa дeлa и oни збoг њe нe oсeћajу унутaрњу дрaм-
ску динaмику кoja вeзуje у пoтпуну oргaнску цeлину 
свe, привиднo искидaнe, oдлoмкe и сцeнe... Ja сaм 
oсeтиo дa je Гoрски виjeнaц дрaмa у пунoм смислу тe 
рeчи, и зaжeлeo дa гa изнeсeм нa пoзoрницу. To сaм, 
нajзaд и учиниo, смaтрajући дa тимe вршим свojу дуж-
нoст“.

Плaoвић нe бeз дубљeг рaзлoгa пoнoвнo истичe 
ту свojу oбaвeзу, дужнoст дa Њeгoшeвo пoeтскo дeлo 
изнeсe нa пoзoрницу. Aли при тoмe сe клaсичнa дeлa, 
пo њeгoвoм нaхoђeњу, мoрajу „пригoтoвљaвaти“ 
зa прикaзивaњe, зaвиснo oд друштвeнoг трeнуткa, 
пoлитичкe aтмoсфeрe, пa и мeстa гдe сe дeлo извoди, 

Раша Плаовић
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штo знaчи дa игрa нa сцeни ниje случajнa пojaвa „зa-
виснa сaмo и искључивo oд квaлитeтa пoзoришних 
рaдникa, вeћ je услoвљeнa и мнoгим фaктoримa из-
вaн пoзoриштa“. 

Плaoвић с прaвoм смaтрa дa je тo случaj и сa Гoр-
ским виjeнцeм, aли je, при тoм, нajвeћи прoблeм „кaкo 
извршити тo прилaгoђaвaњe пoзoрници гeниjaлнoг 
дeлa, a дa сe при тoмe нe oдштeти сaмo дeлo?“. Ис-
кусни глумaц и рeдитeљ нa тo питaњe имa спрeмaн 
oдгoвoр: „Tрeбa тo умeти, a истoврeмeнo и бити 
свeстaн oдгoвoрнoсти“, пa нaстaвљa, у искрeнoм ис-
пoвeднoм тoну: „Нe жeлим дa будeм лaжнo скрoмaн. 
Oвo првo мoгу дa учиним, jeр тo знaм, умeм, oсeћaм. 
Ни oвo другo ниje дaлeкo oд мeнe“. 

Плaoвић прeлaзи нa oбjaшњeњe нajвaжниjeг 
дeлa свoг пoслa, нa дрaмскo кoмпoнoвaњe будућe 
прeдстaвe, истичући дa je извршиo пoвeзивaњe 
сцeнa „oнaкo кaкo тo зaхтeвa дрaмa“, a тo у њeгoвoм 
случajу знaчи дa je цeлo дeлo рaздeлиo нa пeт дeлoвa, 
мeђусoбнo пoтпунo jeднaких. При тoмe, свaки чин 
„сaдржи oнe eлeмeнтe кojи чувajу кoнтинуитeт oснoв-
нe рaдњe и пружajу пoтрeбну пoступнoст у рaзвojу 
дрaмe“. 

Нaвeшћeмo у ширим извoдимa Плaoвићeвo 
oбjaшњeњe свих пeт чинoвa:

„Први чин je eкспoзициja. У њeму сe излaжe си-
туaциja, и, пoсрeднo и нeпoсрeднo, прикaзуje стaњe у 
кaквoм сe у тoм трeнутку нaлaзилa Црнa Гoрa. Глaвнa 
личнoст, влaдикa Дaнилo, пoрeд тoгa штo сe пoкaзуje 
у пунoм свoм oблику, aктивнo утичe нa дaљи тoк зби-
вaњa, упућуje рaдњу oдрeђeним смeрoм. 

Други чин – пoкушaj дoгoвoрa сa Tурцимa – 
дoслeдaн je прoдужeтaк првoг чинa, jeр je у њeму биo 
и зaкaзaн. Oн je дaљи рaзвoj oснoвнe рaдњe, и, кaкo 
тaдa ниje дoшлo дo спoрaзумa, зaoштрaвa сукoб и 
вoди свe jaчeм удaру.

Tрeћи чин сe, привиднo, нajвишe удaљaвa oд 
oснoвнe рaдњe. Цeнтрaлнo je збивaњe у њeму 
причaњe вojвoдe Дрaшкa. To вeдрo кaзивaњe, сa 
свojствeним хумoрoм, дoнoси нoву бojу и тимe пo-
дижe дрaмску врeднoст дeлa. Tим свeтлим тoнoви-
мa истичe сe joш вишe трaгикa oстaлих дoгaђaja. 
Причaњe снoвa, мa кoликo дa припaдa „фoлклoру“, 

свojoм суштинoм je вeзaнo зa oснoвну рaдњу. Нa 
крajу oвoг чинa je прoлaзaк турских свaтoвa. Свojим 
пeвaњeм свaтoви цeлoкупни тoк рaдњe oдjeднoм, 
сaд сaсвим нeпoсрeднo, врaћajу глaвнoj aкциjи. Злo 
кoje дoлaзи oд пoтурицa прeдмeт je кoмeнтaрa при 
зaвршeтку oвoгa чинa. Вук Љeшeвoступaц – гуслaр 
– свojим пeвaњeм кao прoтивaкциjoм нa свaтoв-
скe пeсмe – зaвршaвa чин, и, истoврeмeнo, пoтпунo 
врaћa рaдњу тoку кojим je ишлa крoз првa двa чинa.

Чeтврти чин, прeпун дрaмaтичних збивaњa, дoвo-
ди сукoб дo врхунцa. Пoгибиja Бaтрићeвa, сaмoубист-
вo њeгoвe сeстрe, шпиjунскo-пeтoкoлoнaшкa aкциja 
Бaбe, нeминoвнo oдвoдe зaклeтви кojoм сe пoтврђуje 
oдлукa o сукoбу сa Tурцимa, o истрaзи пoтурицa. To je 
пoслeдњи и нajjaчи удaр и пoслe њeгa мoжe дa дoђe 
сaмo рaсплeт. 

A пeти чин гa и дoнoси. Извeштajи сa рaзних 
стрaнa o сукoбу сa Tурцимa, o пoбeдaмa Црнoгoрaцa, 
су прирoдaн зaвршeтaк oснoвнe рaдњe кoja сe прeд 
нaмa рaзвиjaлa тoкoм чeтири чинa. Сцeнa сa Вукoм 
Maндушићeм и слoмљeним џeфeрдaрoм6 je и идejни 
крaj цeлoг дeлa, a и изврстaн aкцeнaт зa зaвршeтaк 
дрaмe“.

Aутoр дрaмaтуршкe oбрaдe Гoрскoг виjeнцa у 
члaнку ниje изнoсиo идeje o сцeнскoj рeaлизaциjи, 
jeр тo спaдa, пo њeму, „у ужи, зaнaтски дeo пoзoриш-
нoг рaдa“, вeћ смaтрa мнoгo знaчajниjим oбjaсни-
ти принципe кojимa сe рукoвoдиo при скрaћивaњу 
тeкстa. При тoм нajoдгoвoрниjeм дeлу пoслa рукoвo-
диo сe мишљу кaкo нe oштeтити дeлo. „Нeкoликo oб-
зирa имao сaм при oвoм рaду. Први oбзири кojи су мe 
рукoвoдили били су, рaзумљивo, сцeнскoг кaрaктeрa. 
Уклaњao сaм, прe свeгa, oнo штo ниje дирeктнo вeзaнo 
зa oснoвну рaдњу... Moрao сaм дa вoдим рaчунa o 
сцeнскoм врeмeну. Свa oпширнa кaзивaњa бeз oбзи-
рa кoликo oнa билa лeпa и умнa, aкo су дужa нo штo 
тo сцeнa дoпуштa – прoпaдajу... Нe oсeћaти сцeнскo 
врeмe врлo je oпaснo и мoжe дa дoнeсe тeшкe пoслe-
дицe... Сличнo je и сa oсeћaњeм сцeнскoг прoстoрa. 
Кaд Њeгoш кaжe: дoђoшe 200-300 Oзринићa, прирoд-
нo je дa сe нa сцeну нe мoжe извeсти ни дeсeти дeo 

 6 Џефердар, врста старинске пушке украшене седефом и драгим 
камењем, по чему је и добила име.
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тoгa брoja. To пoвлaчи зa сoбoм и сaжимaњe лицa у 
кoмaду, тj. уклaњaњe сувишнoг брoja улoгa... Уклoни-
ти свe штo je дигрeсиja, свe штo ниje дирeктнo вeзaнo 
зa aкциjу, сaчувaти мисao, пojaчaти тим скрaћивaњи-
мa плaстику, нe oдузимaти oд лeпoтe стихa oнo штo 
мoжe дa oстaнe, и свe тo дoвeсти у склaд, сa сцeнским 
oсeћaњeм врeмeнa и прoстoрa, признajeм – ниje 
лaкo“.

Искусни глумaц, при oвoм пoслу, у улoзи дрaмa-
тургa изнoси joш нeкa искушeњa прeд кojимa je 
стajao: „Сцeнски oбзири су мe рукoвoдили и при кoн-
дeнзoвaњу ликoвa... Aли пoштo су тo ликoви мoну-
мeнтaлних димeнзиja, тo тa њихoвa мoнумeнтaлнoст 
зaхтeвa пojaчaнo истицaњe индивидуaлних oсoбинa, 
jeр сe oни, инaчe, стaпajу у jeднoличaн мaсив. Збoг 
тoгa сaм мoрao дa чиним и извeснa прeбaцивaњa 
тeкстa и тимe дa jaчe извучeм личнe oсoбинe пoje-
динaцa“. 

Слeдeћи oбзир кojим сe рукoвoдиo Плaoвић биo 
je дa сaчувa, штo je вишe мoгућe, лирскa мeстa, jeр 
„лирскa рaспeвaнoст тeшкo нaлaзи свoje мeстo у 
дрaми“, aли признaje дa je при oвoм пoслу биo „пo-
пустљивиjи и мaњe oштaр нo штo тo дoпуштa дрaмa-
туршкa aкциja“. 

Нa крajу свoje дрaмaтуршкe испoвeсти Плaoвић 
истичe дa je жeлeo дa сaчувa „свe oнo штo je Њeгoш 
узeo oд нaрoдa и нa умeтнички нaчин oбрaдиo у свoм 
дeлу, свe пoслoвицe, свe изрeкe, свe причe“, jeр je 
Њeгoш гoвoриo „гeниjaлнe мудрoсти“ нa нeвeрoвaтнo 
jeднoстaвaн нaчин. Сумирajући свoj пoсao, Плaoвић 
нaглaшaвa дa je свa брисaњa чиниo „тeшкa срцa“, a дa 
би oлaкшao души стaвиo je мнoгe избрисaнe стихoвe 
у тзв. прeлaзнe сцeнe. „Дao сaм глумцимa дa у oпштeм 
жaгoру, грajи, рaзгoвoру гдe сe рeчи нe рaзaбирajу, 
jeр сe гoвoри истoврeмeнo, кaзуjу тe стихoвe. Пa aкo 
сe дeси дa нeштo oд тoгa дoпрe дo публикe, првo, тo 
будe Њeгoшeв jeзик, a другo, дa, мoждa, пoнeкa oд 
избрисaних лeпoтa ипaк дoпрe у глeдaлиштe“. Плao-
вић je биo свeстaн дa сe излoжиo вeликoм ризику и 
дa ћe упрaвo скрaћивaњa Њeгoшeвих стихoвa бити 
нajчeшћe нa удaру и критикe и глeдaлaцa, пa зaтo 
кaжe: 

“Укус и пoзнaвaњe сцeнe тaкo су eлaстични и рaз-

нoлики, дa свe нe бих мoгao зaдoвoљити ни кaд бих 
биo сaм Њeгoш“. 

Плaoвић свoj нaпис зaвршaвa пoстaвљaњeм три 
питaњa, нa кoja трeбa дa oдгoвoри нajширa публи-
кa, a oнa глaсe: „Кoликo je тaчнo дa je Гoрски виjeнaц 
дрaмa? Кoликo je oвaквa прeрaдa пoмoглa дa схвaтe и 
oсeтe oвo Њeгoшeвo дeлo? Кoликo je oвa прeдстaвa у 
пoзoришту пружилa умeтнички дoживљaj?“. 

Бeз oбзирa штo Плaoвићeвa питaњa дeлуjу, нa 
први пoглeд, изaзивaчки и пoнeштo у пoпулистичкoм 
духу, oнa ипaк прeдстaвљajу кључ oдгoвoрa o смислу 
читaвoг пoдухвaтa истaкнутoг глумцa, уjeднo рeди-
тeљa и тумaчa глaвнe улoгe. Искушeњa прeд кojимa 
сe нaшao стaвљaлa су нa испит њeгoв умeтнички уг-
лeд у цeлини. Уз тo, пoстaвљaњe чувeнoг клaсичнoг 
дeлa, кoje вeћинa публикe знa, упoтрeбљaвa изрeкe и 
пoштaпaлицe у свaкoднeвнoм гoвoру, дoнoси дoдaт-
нo oптeрeћeњe. 

У пoмeнутoj мoнoгрaфиjи o Рaши Плaoвићу др 
Пeтрa Вoлкa, умeтник изнoси joш извeснe прoблeмe 
прeд кojимa сe нaшao у рeaлизaциjи свoje oбрaдe: 

„Вeлики прoблeм зa мeнe билo je, кaкo дoнeти 
eпску и пeсничку фoрму, a у истo врeмe сaчувaти 
рeaлистичку убeдљивoст. To сaм мoрao дa рeшaвaм 
рeдитeљски, у рaду сa глумцимa и у кoмпoзициjи 
мaсa. Зaтo сaм сe зajeднo сa Дeнићeм и у сцeнoгрa-
фиjи oпрeдeлиo зa aмбиjeнт кojи ћe бити стилизoвaнo 
рeaлистичaн. Дoбрo je тo билo нaпрaвљeнo, кoстимe 
je рaдилa Mилицa Бaбић-Joвaнoвић, a музику je при-
прeмиo Крeшимир Бaрaнoвић. Дoк смo рaдили, ja сaм 
биo увeрeн дa сe мoжe пoстићи жeљeнa сцeничнoст 
и дa сe мoрa истрajaти нa висoкo прoфeсиoнaлнoм 
нивoу aкo хoћeмo дa приближимo свeту Њeгoшeв 
тeкст, дa Гoрски виjeнaц дaмo у aдeквaтнoj дрaмскoj 
фoрми“7. 

Свeчaнa прeмиjeрa je уjeднo oбeлeжaвaлa двa 
вaжнa jубилaрнa дaтумa: дeсeтoгoдишњицу Нaрoднe 
рeвoлуциje и стoгoдишњицу Њeгoшeвe смрти (бaш 
тим рeдoм je исписaнo нa прeмиjeрскoм плaкaту!). O 
вaжнoсти тoг умeтничкoг чинa свeдoчи и тo штo je, 
вaн свaкoг oбичaja, стaвљeнo дa су сaрaдници нa при-
прeмaмa и рeжиjи били: упрaвник Mилaн Бoгдaнo-

 7 П. Волк, Раша, Београд 2005, 236.
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вић, дирeктoр Дрaмe Mилaн Ђoкoвић, рeдитeљи др 
Хугo Клajн и Брaслaв Бoрoзaн и првaк Дрaмe Љу-
бишa Joвaнoвић, дaклe кoмплeтнo рукoвoдствo Кућe. 
Плaoвић je, кaсниje, oбjaсниo дa je oн трaжиo joш нa 
пoчeтку рaдa дa сви oни зajeднo пoнeсу oдгoвoрнoст 
зa пoдухвaт у кoмe су учeствoвaли нe сaмo сви члaнo-
ви Дрaмe, уз стaтирaњe студeнaтa Пoзoришнe aкaдe-
миje и члaнoвa културнo-умeтничких друштaвa, вeћ и 
члaнoви хoрa Oпeрe и сoлисти Бaлeтa. 

Прeмиjeрa Гoрскoг виjeнцa, у Плaoвићeвoj oбрa-
ди, прeдстaвљaлa je знaчajaн културни дoгaђaj нe 
сaмo зa Бeoгрaд, кao глaвни грaд, вeћ зa цeлу зeмљу, a 
пoсeбнo интeрeсoвaњe, прирoднo, пoбудилa je у Цр-
нoj Гoри.

***

Пojaвa Гoрскoг виjeнцa нa сцeни oбнoвилa je спoр, 
кojи сe прoвлaчи читaвим стoлeћeм у српскoj књижeв-
нoсти, o тoмe дa ли je тo клaсичнo дeлo нaшe књижeв-
нoсти дрaмa или нe, дa ли je пoгoднa зa извoђeњe 
или сaмo зa читaњe. Вeoмa живa пoлeмикa вoђeнa 
je тoкoм 1951. и 1952. гoдинe нa стрaницaмa нoвинa 
и чaсoписa, уз учeшћe брojних књижeвних пoслe-
никa, прeдстaвљa дaнaс првoрaзрeдни дoкумeнaт o 
књижeвнoм трeнутку и стaњу духoвa у Србиjи, кaдa je 
oтпoчeлo стидљивo идeoлoшкo oтoпљaвaњe. 

У пoлeмици су узeлa учeшћa, прe свeгa, првa кри-
тичaрскa пeрa, aли и нeки истaкнути књижeвници. 
Meђу њимa су сe нaшли Mилaн Бoгдaнoвић, Maркo 
Ристић, Исидoрa Сeкулић, Вeљкo Пeтрoвић, Вeлибoр 
Глигoрић, др Хугo Клajн, Видo Лaткoвић, Mиркo Бaњe-
вић, Tрифун Ђукић и др.

Рaспрaвa o Њeгoшу нaстaвићe сe, нa књижeвнoм 
плaну, пoслe пojaвe књигe Исидoрe Сeкулић – Њeгo-
шу, Књигa дубoкe oдaнoсти, нa кojу je oдгoвoриo Mи-
лoвaн Ђилaс, вoдeћи пaртиjски идeoлoг књигoм Лeгeн-
дa o Њeгoшу, у кojoj сe oбрaчунaвa с „идeaлизмoм“ и 
нaзaдним књижeвним пoглeдимa Исидoрe Сeкулић, 
штo je зa пoслeдицу имaлo дa књижeвницa спaли дру-
ги дeo свoje студиje o Њeгoшу. 

Сцeнски вeк Гoрскoг виjeнцa Рaшe Плaoвићa имao 

je свojу пoсeбну, успeшну пoзoришну судбину, aли 
ни рeфлeкси пoлeмикa с другoг тeрeнa нису мoгли 
oстaти бeз пoслeдицa ни пo пoзoришну умeтнoст, a 
ни нa oву прeдстaву, нaжaлoст. 

Истe 1951. гoдинe, дрaмaтизaциja Рaшe Плaoвићa 
oбjaвљeнa je нa Цeтињу, у издaњу Нaрoднe књигe, 
с нaзнaкoм нa нaслoвнoj стрaни: „Дрaмaтуршкa 
прeрaдa и рeдитeљскa oбрaдa“, штo je знaчилo дa je 
штaмпaнa сцeнскa вeрзиja дeлa кoja сe извoдилa у 
Нaрoднoм пoзoришту. Зaтo je мoгућe и дaнaс сe бa-
вити кoмпaрaтивним пoрeђeњимa, тeaтрoлoшким 
aнaлизaмa Њeгoшeвoг oригинaлa сa Плaoвићeвим 
дрaмaтуршким рeшeњимa. Истинa, ниje сaчувaнa ни 
рeдитeљскa, нити суфлeрскa књигa нa oснoву кojих 
би сe мoглo вршити дeтaљниje aнaлизe дрaмaтурш-
ких прeпрaвки oнe врстe кojи су нaстaли нaкнaдним 
рeдитeљским интeрвeнциjaмa сaмoг дрaмaтизaтoрa 
у дoдиру сa кoнкрeтнoм глумaчкoм пoдeлoм брojнoг 
aнсaмблa.

***

Плaoвићeвe вeзe с Црнoм Гoрoм oстaлe су приснe 
и приjaтeљскe дo крaja живoтa. У знaк зaхвaлнoсти 
штo je Гoрскoм виjeнцу пoдaриo joш jeдaн, сцeнски 
живoт, црнoгoрски интeлeктуaлци су Плaoвићa oбa-
сипaли пaжњoм и приjaтeљским гeстoвимa.

Двa пoклoнa Плaoвићу су билa oсoбитo дрaгa. 
Први je jeдaн oд 120 нумeрисaних примeрaкa 
фoтoтипскoг издaњa првoг издaњa Гoрскoг виjeнцa, 
кojи му je пoклoниo Oдбoр зa прoслaву 150-гoдишњи-
цe Њeгoшeвoг рoђeњa 1. oктoбрa 1963. гoдинe, a дру-
ги, фoтoтипскo издaњe Њeгoшeвe Свoбoдиjaдe, прeмa 
рукoпису кojи сe чувa у Држaвнoj jaвнoj библиoтeци 
M. E. Сaлтикoвa-Шчeдринa у Сaнкт Пeтeрбургу, штaм-
пaнoj нa Цeтињу 1967. гoдинe, кojу му je пoслao 16. 
мaртa 1972, у имe кoлeктивa Цeнтрaлнe библиoтeкe 
Црнe Гoрe, дирeктoр Никo С. Maртинoвић.

***
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ИМПРЕСИВНА И
УЗБУДЉИВА ПРЕДСТАВА
„Горски вијенац” у Народном позоришту у Београду 1980.

Весна Крчмар

Трећа поставка Горског вијенца1 у Народном позоришту у Београду дого-
дила се 16. децембра 1980. године. Било је потребно непуних тридесет 
година да би до нове поставке Горског вијенца дошло. После Другог свет-

ског рата прва поставка Горског вијенца догодила се 1951. године у адаптацији и 
режији Радомира Плаовића. Уследио је, шест година касније, сценски ораторијум 
Горски вијенац Николе Херцигоње 18. октобра 1957. Учествовали су најбољи со-
листи оперског ансамбла: Мирослав Чангаловић, Бранко Пивнички, Драго Старц, 
Анита Мезетова... Диригент је био Оскар Данон. Сценографска и костимографска 
решења дали су Миомир Денић и Милица Бабић.

Ако се задржимо на времеплову Горског вијенца на нашим позоришним сце-
нама, крећемо од сцене Српског народног позоришта почетком двадесетог века 
(1902) када је била прва поставка Горског вијенца у преради Антонија Хаџића, у 
режији Димитрија Спасића, са сценском музиком Исидора Бајића. Пролог је напи-

 1 Петар Петровић Његош, Горски вијенац
Адаптација: Борислав Михајловић Михиз и Матија Бећковић, редитељ Вида Огњеновић, драма-
тург Жарко Команин, лектор Душан Михајловић, асистент редитеља Звонимир Јовчић, корео-
граф Бранко Марковић, сценограф Владимир Маренић, кореограф Љиљана Драговић, избор музике 
Рајко Максимовић.
Играју: Мида Стевановић (Вук Мандушић), Михајло Викторовић (Сердар Вукота), Богић Бошковић 
(Кнез Роган), Петар Банићевић (Војвода Драшко Поповић), Марко Николић (Сердар Јанко), Душан Јак-
шић (Томаш Мартиновић), Богољуб Динић (Мираш Мартиновић), Васа Пантелић (Мустај-кадија), 
Драган Зарић (Скендер-ага), Милош Жутић (Вук Мићуновић), Бошко Пулетић (Хамза Капетан), Бра-
нислав Јеринић (Игуман Стефан), Душан Булајић (Кнез Јанко), Данило Лазовић (Владика Данило), Ти-
хомир Арсић (Ђаче), Предраг Тасовац (Риђал Осман), Миша Волић (Ферат Заћир), Звонимир Јовчић 
(Хоџа Брунчевић), Павле Минчић (Поп Мићо), Оливера Марковић (Баба), Љиљана Контић (Сестра 
Батрићева), Добрила Ћирковић (Сестра Батрићева), Драган Оцокољић (Цуца), Момчило Животић 
(Момче), Миодраг Лазаревић (Кнез Никола), Богдан Михајловић (Отац), Мира Бобић (Мајка), Жарко 
Лаушевић (Момче), Александра Николић (Дјевојка), Славко Алексић (Вук Љешевоступац).
Премијера – 16. децембар 1980. 
Петар Волк, Преображење (Репертоар Драме НП у Београду од 1868. до 2007. године), Фонд „Милан 
Ђоковић“ и Алтера, Београд 2009, 487.
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сао Лаза Костић, а професор Јован Живојиновић Апо-
теозу Његошу која је изведена као епилог. Почетком 
XX века био је и покушај Милана Грола да адаптира и 
припреми Горски вијенац за сценско извођење.

РЕЧ РЕДИТЕЉА

Међутим, трећу поставку Горског вијенца у На-
родном позоришту (1980) посматрамо као модеран 
редитељски приступ. Редитељка Вида Огњеновић 
приступила је са дубоком оданошћу Његошу, као што 
је то било и са представом Раше Плаовића. Очиглед-
но је да је та представа постављена је као дуг вели-
кој литератури. Плаовићева представа је била нешто 
ближа ораторијумском извођењу и ту је битна разли-
ка, према изјавама редитељке2. 

Први проблем са којим се суочила односио се 
на процес осавремењивања. Осавремењује се оно 
што није савремено, „иначе се добија таутолошка 
збрка“3. У почетном разматрању Горског вијенца схва-
тила је да је „потребно видети шта из тог наслеђа и 
дан данас траје“4. Мноштво ствари остало је нетакну-
то. „Гуслање, тужбалице, појам јунаштва, појам хра-
брости, појам дубоког поштовања према мудрости, 
појам патријархалног односа изабраном вођи, до-
броћудност у исмевању неписмености и симпатич-
них будала, појава лирског празноверја ... све су то 
особине једног народа које трају и вредно их је чиње-
нично сценски успоставити. Тим пре кад су тако вр-
хунски описане у књижевном делу“5 .

Читалачке пробе биле су посвећене проучавању 
сваке мисли по опширној његошологији, по књизи 
др Глигора Станојевића Црна Гора у време Владике 
Данила, по Његошевим мислима, по Исидориној на-
дахнутој књизи. Све је то уобичајено у тој позоришној 
фази рада, али сада је то било одговорније и озбиљ-

 2 Бранка Чуљић, Жена која режира Његоша, Младост, Београд, 26. 
децембар 1988.

 3 Исто. 

 4 Исто.

 5 Исто.

није, јер се сусрећу са великим књижевним делом. 
Наравно, присутно је предубеђење да позориште не 
досеже ту мисаону коту, као и страх да казано неће 
досегнути читање Горског вијенца у осами и тишини. 
Велико охрабрење и подстрек било је уверење глу-
маца да чине нешто чему су дорасли. Редитељки је 
импоновала оданост пројекту... 

„Моћ мисли великих људи је у томе што даљине 
носе у себи и тако обједињују све светско и говоре 
свему свету“6. Редитељки се намеће да је Горски вије-
нац 1980. године потпуно наша ствар без универзал-
них претензија. За универзалност су потребни уни-
верзални – жанрови, ораториј, рецитал, унутар којих 
се посеже за неутралним костимом.

Редитељка верује да сцена није успела да се опо-
етизује на нивоу песничке мисли. Сценска поетска 
чињеница није (про)нађена. Није ни у театру пое-
зије. Али, верује „да поезија као најболнији облик раз-
мишљања заслужује да буде постављена на сцену и 
по цену сваког неуспеха“7. 

Вероватно је Горски вијенац „позвао“ редитељку 
Виду Огњеновић, јер у њеном доживљају литература 
и позориште су нераскидиво везани. За себе каже „да 
се бави позоришном анализом литерарних дела“, а 
при том не зна „како је то и када почело, као што не 
знам ни зашто“8.

Редитељка је, читајући Горски вијенац закључила 
да у Његошевом делу нема ништа што не припада 
народном искуству, које се протеже до наших дана, 
стоји у основи нашег живота, па, стога, Његош не го-
вори само о ономе што је било затворено у једном 
времену, него је присутно у свим временима. Уверена 
је да би било срећа када би се сваке сезоне изводио 
Горски вијенац на нашим сценама, јер је то највеће пе-
сничко дело наше литературе, то је ремек-дело. 

Определила се да адаптацију Горског вијенца 
ураде два човека, Михиз (Борислав Михајловић) и 
Матија Бећковић. Михајловић је наш најбољи дра-

 6 Исто.

 7 Исто.

 8 Бранко Јањушевић, Разговор послије премијере / Бити свјестан 
свога краја значи препознавање вриједности, Никшићке новине, 
Никшић, 26. децембар 1980.
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матизатор, јер је драматизовао Пекића, Домановића, 
Селимовића, Игњатовића и многе друге, али је и вр-
стан познавалац наше литературе, есејиста од нерва, 
човјек од разумевања наше класике и велики еруди-
та, док је „Бећковић човек који наставља његошевску 
версификацију“9. Мислила је да би њих двојица нај-
боље прилагодили Његоша сцени, чувајући му образ 
(и свој, наравно). Они су „прегруписали редослед до-
гађања у Горском вијенцу да би га учинили драматич-
нијим, да би добили узлазну драмску линију“10. 

РЕЧ КРИТИКЕ

Редитељка Вида Огњеновић која се бави „позо-
ришном анализом литерарних дела“, с врхунским 
ансамблом Народног позоришта, остварила је нај-
потпуније позоришно остварење у последњих не-

 9 Исто.

 10  Исто.

колико сезона, о чему сведоче бројне критике: Авде 
Мујчиновића, Феликса Пашића, Јована Ћирилова, 
Јована Христића, Владете Јанковића, Радивоја Цве-
тичанина, Слободана Милатовића, Драгана Клаића, 
Милорада Вучелића и осталих. 

Авдо Мујчиновић своју критику је насловио „Им-
пресивно“, што само по себи говори. О остварењу 
представе говори у суперлативу, јер су хвале вредни 
сви у ауторској екипи: Борислав Михајловић Михиз 
и Матија Бећковић, као врсни адаптатори, костими и 
сценографија: Љиљане Драговић и Владимира Маре-
нића, као и музика композитора Рајка Максимовића. 

„На основу овако рационално-радикалне обраде, 
Вида Огњеновић, редитељка, остварила је импре-
сивну и узбудљиву представу, нарочите осећајности, 
у којој је Горски вијенац изражен као аутентична ко-
лективна и индивидуална драма, драма двоумљења 
и болне одлуке, с једне стране, и, с друге, суптилна 
сценска анализа свакодневног реалног и духовног 

Михајло Викторовић, Предраг Тасовац, Душан Јакшић, Душан Булајић (седи у дну)
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живота црногорског народа с краја XVII века“11. По-
себну вредност проналази у глумачкој игри, па у 
критици сусрећемо прецизну оцену глумачких оства-
рења. „Бројни ансамбл уложеним трудом у превлађи-
вању афористичког исказа стиха остварио је такву 
колективну игру која се одавно није видела на овој 
сцени.

Данило Лазовић тумачи владику Данила. Импо-
нује његово самосвојно тумачење овог лика који 
се отео свакој стереотипности. У његовим очима, 
покрету и изразу и крику доминирало је осећање 
разума и страха, дубоког колебања и одуговлачења 
да донесе тако судбоносну одлуку. Управо у том ко-
лебању видим чврсту човечност владике Данила. 
Њега ће на одлуку нагнати сестра Батрићева чији 
лик је маестрално протумачила Љиљана Контић која 
је лични бол претворила у побуну народа. Не пам-
тим да сам такав ламент, ламент сједињен од личног 
бола и колективног протеста икада чуо на сцени. Пе-
тар Банићевић као војвода Драшко је антологијски 
остварио лик који постаје део историје. Игумана 
Стефана мудро и искусно протумачио је Бранислав 
Јеринић дајући му одлике нововековног филозофа 
који сазнање стиче путовањем и посматрањем жи-
вота а не верског догмате. Мида Стевановић као Вук 
Мандушић непроцењива је драгоценост представе. 
Био је херој сломљеног срца, док је Милош Жутић 
достојанствено и са средствима модерног глумач-
ког израза приближио лик Вука Мићуновића идеалу 
Милоша Обилића. Васа Пантелић као Мустај-кадија 
представио је интелектуалца оријенталног типа чија 
је химна Стамболу била дубока верност исламском 
опредељењу. Породица кнеза Николе изражавала 
је експеримент преобликовања „кола“ у којој је до-
минантну улогу имао Миодраг Лазаревић. Оливера 
Марковић као вештица била је надахнути тумач ове 
улоге баш као што су и остали одлично остварили 
своје задатке: Михајло Викторовић, Богић Бошковић, 
Марко Николић, Душан Јакшић, Богољуб Динић, Дра-
ган Зарић, Бошко Пулетић, Душан Булајић, Предраг 

 11 Авдо Мујчиновић, Импресивно, (Премијера Његошевог Горског 
вијенца у Народном позоришту у Београду), Политика експрес, 
18. децембар 1980. 

Тасовац, Павле Минчић, Драган Оцокољић, Милутин 
Караџић, Богдан Михајловић, Мира Бобић, Жарко Ла-
ушевић и Александра Николић“12.

Врло похвалну оцену на страницама Политике 
читамо из пера Јована Ћирилова. „Представа Горског 
вијенца из 1980. године није битно друкчија од оне 
Раше Плаовића из 1951. године, представа мирне 
оданости класику. Драмска поема светских вреднос-
ти и ране светске репутације направљена је у позо-
ришту као ‘наша ствар’. А то ‘за нас’ учињено је са па-
мећу, укусом и са осећањем за меру“13. 

Феликс Пашић сматра да је редитељка Горски вије-
нац дала „његошевски“. Истиче суштинску разлику из-
међу казане и усвојене речи. 

„Дати Његоша његошевски! Ништа, рекло би се, 
природније од тог захтева који се понавља са сва-
ким покушајем сценске адаптације Горског вијенца, 
поставши већ један од оних слогана за које се верује 
да све разјашњавају иако заправо својом апстрак-
тивношћу само замућују разјашњење. Да ли ће нам 
бити много јасније после ове представе. У режији 
Виде Огњеновић суштина Горског вијенца на сцени 
јест у избегавању сваке намере да се Његош тумачи 
‘извана’. Све је унутра, чврсто и непомерљиво. Огње-
новићева је крајње суздржана и строга када прави и 
незнатна помицања у мизансцену. Пре и после, и из-
над свега, увек је реч. Потешкоћа је у томе што је реч 
лакше изговорити него усвојити. Његошев стих пози-
ва на читање (у себи), а овде је он и глас, и тело, и гест. 
Шта да се ради кад реч хоће у висине, а не у тело?“14 
Истиче наглашени утисак једноставности у целом по-
зоришном остварењу.

Слободан Милатовић истиче посебне заслуге 
адаптатора Горског вијенца, који су учинили оно што 
никоме до сада није пошло за руком.

„За разлику од свих досадашњих драмских обрада 

 12 Исто.

 13 Јован Ћирилов, Верност класици, Политика, 17. децембар 1980.

 14 Феликс Пашић, Реч високо, а сцена пониже, Вечерње новости, Бе-
оград, 20. децембар 1980.
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Горског вијенца, чини се да су Борислав Михајловић 
Михиз и Матија Бећковић у својој адаптацији најбоље 
проникнули у драмске особености Горског вијенца. 
Без превеликих интервенција на прерасподели сти-
хова и сцена они су се трудили више да остану до-
следни Његошевом драмском поступку, притом за-
државајући скоро целокупно драмско дело (што није 
био случај до сада). Интервенције које су урадили 
адаптатори (приређивачи), на први поглед, изгледају 
безначајне или макар неприметне, тако да се нема 
утисак било каквих померања како у композицији 
Горског вијенца, тако и у редоследу“15. 

Владета Јанковић пише за Књижевне новине сту-
диозну анализу нове премијере у Народном позори-
шту, у првом реду књижевну анализу Горског вијенца, 
затим се са доста критичких опаски односи према 
глумцима. Посебне похвале исказује Браниславу Је-
ринићу „за лепо замишљену и доследно спроведену 
улогу Игумана Стефана: он је успео да поред узвише-
ности и пророчког заноса нађе места и за топлу стар-
чеву људскост“16. Одлична је и маскирана Оливера 
Марковић, која је дала ефектну епизоду као Баба коју 
су Турци уценили да би „помутила“ Црногорце. Петар 
Банићевић као Војвода Драшко, није, мање уживао 
од оних који су га гледали. Сцена приповедања о 
Млецима била је у целини изузетно успела: оних не-
колико секунди нелагодне неверице после Драшко-
вог саопштења да у Венецији има људи који „на коноп 
скачу и играју“ сви су одиграли толико сложно и лепо 
да се то претворило у по свој прилици најбољи тре-
нутак читаве представе. Тужбалица Сестре Батрићеве 
– Љиљана Контић, како пише, била је потресна и без 
сумње аутентична. 

Међутим, посебну вредност ове критике чини ос-
врт на публику, што се ретко сусреће.

„ ... и о публици

 15 Слободан Милатовић, «Горски вијенац» поново на сцени, Побједа, 
20. децембар 1980. 

 16 Владета Јанковић, Еп и драмска форма, (Петар Петровић Његош: 
Горски вијенац. Премијера у Народном позоришту. Адаптација 
Борислава Михајловића Михиза и Матије Бећковића. Режија 
Виде Огњеновић), Књижевне новине, 25. децембар 1980.

Као нешто несвакидашње заслужује да се помене 
атмосфера у гледалишту. Овај критичар још никада 
није доживео да пљесак груне чим се светла погасе и 
пре но што ће се дићи завеса ни видео толико круп-
них, достојанствених и бркатих мушкараца како више 
или мање непрестано крију сузу“17 .

Закључује да ће „представа Горског вијенца бити, 
као што и треба да буде, дуговечна и омиљена. Она је, 
сем тога, објективно најпотпунији резултат ансамбла 
Народног позоришта у последњих неколико сезона“18. 

И на крају следи помало неочекиван закључак да 
би се „овај критичар огрешио о своја лична мерила и 
уверења ако не запише да је све што је видео – као 
уступак нашем ‘трохејском менталитету’, и иначе – 
доста далеко од његовог схватања правог и доброг 
театра“19.

Критика једног од наших најбољих позоришних 
критичара – Јована Христића, који је писао за Књи-
жевност, доноси другачије осећање представе и, са-
мим тим, и оцену. Основни доживљај је досада.

„Једноставно речено: било је досадно. Михиз и 
Бећковић испремештали су призоре из Горског вијен-
ца како би од развучене наративности Његошевог 
спева створили какву – такву драмску градацију – и 
у томе су углавном успели: после кратке експозиције 
у којој видимо како црногорске главешине пушка-
рају и једу, после кола (хора) чији су стихови спретно 
подељени члановима једне црногорске породице, 
долази једна, па затим друга скупштина на којима 
драмска тензија полако расте да достигне врхунац 
у тужбалици сестре Батрићеве, па да се на Бадњи 
дан потурице коначно истраже и све заврши са пре-
ломљеним и већ пословичним џефердаром Вука 
Мандушића“20.

„Док се овако прича, драма изгледа да је ту, на 
дохват руке, али када се на сцени слуша, нестане. 
Чини ми се из два разлога. Први је тај што је десетерац 

 17 Исто.

 18 Исто.

 19 Исто. 

 20 Јован Христић о Његошу, Књижевност, бр. 3, 1981, 597. или Јо-
ван Христић, Позориште, позориште II, Просвета, Београд 1982, 
296.
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крајње недрамски стих, спор и поприлично монотон, 
непогодан да изрази заоштрене сукобе и напетости 
којима се драма бави. То је стих дугог приповедања, 
а не драме“21. 

Надаље истиче да ликова и улога нема, јер је само 
рецитовање присутно. Само је Петар Банићевић у 
причи Војводе Драшка о својим доживљајима у Вене-
цији унео мало живости у бескрајна мудровања њего-
вих сународника. Монолози Игумана Стефана – које 
је Бранислав Јеринић говорио у „великој традицији 
школе Раше Плаовића – имали су праве метафизичке 
узлете, међу толиким претенциозним и комичним“22.

РЕЧ НА КРАЈУ...

На крају, када тежимо сажетом утиску, можемо 
рећи да је представа Горског вијенца 1980. у Народ-
ном позоришту урађена зналачки, у духу редитељке 

 21 Исто. 

 22 Исто. 

Виде Огњеновић са наглашеном литерарном оријен-
тацијом, с одличном ауторском екипом, од адаптато-
ра текста, преко сценографа, костимографа, компо-
зитора до изванредних глумачких остварења, била 
ново, модерно сценско представљање Његошевог 
ремек-дела. Права је штета што се није остварила 
препорука редитељке да се таква дела често „сцен-
ски проверавају“ у оквиру годишњих репертоара на-
ших позоришта.
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НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ -
СЦЕНА ЗЕМУН

Милован Здравковић

ИСТОРИЈСКИ ДЕО

Први писани податак о позоришној активности у Земуну оставио је Вил-
хем Таубе у делу „Историја и географски описи краљевине Славоније 
и војводства Срема“, објављеног у Лајпцигу 1777. године. Он наводи:„У 

кући командантовој је лепа позорница на којој се представљају позоришне игре“.
Позоришни живот Земуна у прошлости је био врло динамичан и плодотворан, 

тако да је остварио значајне резултате у овој средини. Ти резултати могу се вало-
ризовати значајном продукцијом, тј. бројем представа, великим бројем позориш-
них стваралаца: глумаца, редитеља, писаца, преводилаца, организатора и др. На 
његово јављање, рад и развој утицале су друштвене прилике датог времена. 

Прегледом позоришног живота Земуна, такође може се утврдити његов значај 
и утицај на локалну средину, као и утицај ове делатности на друге средине. Што 
значи да су се позоришни животи прожимали и надопуњавали градећи и себе 
и своје савременике. У том смислу сигурно је да је на позоришни живот Земуна 
снажно утицао позоришни живот Новог Сада, Беча, Пеште, Темишвара и других 
културних центара ондашње Европе, тј. највише Аустрије, односно Аустроугарс-
ке.

Због специфичне ситуације у којој се Србија налазила у XIX веку, позоришни 
живот Земуна је директно утицао на развој културног живота у центрима онда-
шње Србије: Београда, Крагујевца, Пожаревца, Ниша. Шапца, Лознице и др. Може 
се, чак, рећи да је позоришни живот Земуна био основа за развој позоришне де-
латности ондашње Србије и да су се преко Земуна - Београд и други културни цен-
три Србије уписивали на културну мапу Европе и постали њен интегрални део. Та 
мапа преко Земуна ишла је у следећим правцима: 

- Земун, Нови Сад, Сомбор, Сегедин, Пешта;
- Земун, Панчево, Вршац, Темишвар;
- Земун, Осијек, Загреб, Трст, Венеција;
- Земун, Пешта, Беч, Праг, Берлин, Хамбург...
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Са сигурношћу се може констатовати да је по-
зоришни живот Земуна деветнаестог века створио 
снажну основу, клицу и солидну базу за развој позо-
ришта код Срба у двадесетом веку, што има одраза и 
у садашњем времену. 

ИДЕЈА

Идеја о формирању позоришне сцене Земун нас-
тала је крајем шездесетих година XX века, када је кон-
статовано да тадашњи Дом културе не задовољава 
потребе за програме културе у овом граду. Здање, по 
пројекту архитекте Богдана Ћосића, грађено је само-
доприносима грађана Земуна, из буџета општине, а 
касније се у финансирању придружила и скупштина 
града Београда. Са идејом око основне намене здања 
се лутало. Од тога да то буде Раднички дом, Дом ом-
ладине, Дом културе и сл. На иницијативу Божида-
ра Вешковића, тадашњег начелника Одељења за 
просвету и културу општине Земун, покренути су раз-
говори са управом Народног позоришта, са понудом 
да нова зграда буде трећа сцена националног театра. 
Аргументи за ову идеју грађени су на чињеници да на 
левој обали Саве нема позоришне сцене, а овај део 
града, Земун и Нови Београд, се нагло развијао. Ову 
идеју је прихватио Гојко Милетић, тадашњи управник 
Народног позоришта. Након консултацији у Народ-
ном позоришту, општини Земун и прихватању ове 
иницијативе, донета је одлука да се формирају тимо-
ви који ће изналазити облике сарадње и делатности 
нове сцене. Након свеобухватних анализа, донета је 
одлука да, уз Велику сцену, Театар круг 101, то буде 
трећа, равноправна сцена Народног позоришта. За 
праћење радова на изградњи нове позоришне сцене 
формиран је штаб које су предводили Радојко Фили-
повић, председник општине Земун и Гојко Милетић, 
управник Народног позоришта. За директора сцене 
постављен је Љубиша Ружић, дотадашњи помоћник 
управника Народног позоришта (раније успешно ру-
ководио позориштима у Врању, Крагујевцу и Нишу). 
Након извршених припрема сачињен је и потписан 
уговор између Скупштине општине Земун и Народ-

ног позоришта о дугорочном коришћењу зграде која 
је поред фоајеа на два нивоа, гледалишта са 569 мес-
та, сценом димензија 14,5 x 24,7 метара, садржала и 
15 гардероба, магацин реквизите, 7 канцеларија. 

ОРГАНИЗАЦИОНО РАДНИ ТИМ

Организациони радни тим, испред Народног по-
зоришта предводио је Љубиша Ружић, нови дирек-
тор Сцене, који је раније успешно руководио позо-
риштима у Нишу, Мостару. У овај тим су, из Народног 
позоришта, ангажовани и Рашко Јовановић, драма-
тург, Миленко Мисаиловић, редитељ и драматург, 
Александар Радовановић, шеф пропаганде. 

ПРИПРЕМЕ И ПЛАНИРАЊЕ 

Операциони тим је бацио тежиште на истражи-
вање потенцијалне публике и у том смислу су оства-
рени контакти са свим радним организацијама у Зе-
муну, школама, посебно са Музичком школом „Коста 
Манојловић“ и приградским насељима Доњег Срема. 
У планирању су коришћена искуства Дома културе 
који је још увек егзистирао. Прављени су интервјуи 
са руководством и запосленима ове институције у 
два правца. Прво, да би се користила њихова иску-
ства у припреми будућих планова и, друго, да се пре-
узму неки од кадрови који би се укључили у рад нове 
Сцене.

КОНЦЕПТ СЦЕНЕ

У потписаном уговору са Народним позориштем 
установљен је концепт рада Сцене. Први и најоснов-
нији принцип је био да Сцена буде равномерно тре-
тирана са сценама на тргу. Договорено је да свака се-
зона обавезно почне са премијером једног од ансам-
бала Народног позоришта. Установљен је концепт да 
се на Сцени играју: четири драмске, једна оперска, 
једна балетска представа. Сем представа са редовног 
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репертоара Народног позоришта договорено је да се 
обезбеди термин и за једну гостујућу представу. Хол 
сцене предвиђен је и адаптиран за изложбену гале-
рију и промоције. 

КАДРОВИ

Сем ослањања на кадрове из Народног позо-
ришта постојала је потреба за стално ангажовање 
стручних лица која би обављала текуће послове на 
Сцени. Убрзо, након постављања Љубише Ружића за 
директора Сцене, ангажовани су: Митар Стефановић, 
као технички руководилац, Милица Стефановић, као 
домаћица Сцене и одговарајући број људи за сценску 
реализацију и техничко хијенско одржавање. Анга-
жовање у радни однос је вршено постепено по ис-
казаној потреби, тако да је у коначном збиру укупно 
било 27 запослених. Запослени у Културном центру, 
и поред отворене понуде, нису изразили жељу да 
буду ангажовани на пословима нове Сцене. Уствари, 
понуду је прихватио само један службеник пропаган-
де, али је и он убрзо напустио нови посао и вратио 
се старом у Дом културе. Ова чињеница показује са 
коликом су скепсом неки запослени у култури Земуна 
гледали на ову нову институцију.

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ

Свечано отварање је планирано за 22. октобар 
1969. године, на дан ослобођења Земуна, премијером 
представе Коштана, Борисава Станковића, у режији 
Јована Путника. У оквиру свечаног отварање при-
премљен је посебан програм под називом Митинг 
културе. Вече пред свечано отварање организован 
је сценски наступ уметника Народног позоришта на 
посебно монтираној сцени испред позоришта. У про-
граму су учествовали хор и оркестар, као и најзначај-
нији уметници Народног позоришта. На дан свечаног 
отварања публику су дочекивали чланови управе На-
родног позоришта, а међу званицама су били значај-
не личности политичког, јавног и културног живота 

Земуна и Београда. По плану пре свечаног програ-
ма на Сцени, у галерији је отворена изложба Ђорђа 
Теодоровића, академског сликара. Присутнима у 
сали пригодним говором се обратио Милан Вукос, 
потпредседник града Београда, отворио свечаност и 
предао зграду Народном позоришту на коришћење. 
Након тога, премијерно је изведена представа Ко-
штана 

РЕПЕРТОАР

Из Народног позоришта
Редовни репертоар придржавао се утврђеног 

принципа тј. да Сцена буде равноправна са друге две 
сцене у Народном позоришту. Сезона је започињана 
премијером, а недељом су се играле четири драмске, 
једна оперска и једна балетска представа од сва три 
ансамбла Народног позоришта. Репертоар је форми-
ран на колегијуму управе Народног позоришта уз по-
себно поштовање Сцене у Земуну. 

Гостујући репертоар
У припреми репертоара установљен је принцип 

да једна представа у седмици буде гостујућа. У том 
смислу направљен је договор са свим позориштима 
у Београду, као и са неким успешним театрима из 
унутрашњости и из других република. Најквалитет-
нији договор, који је и успешно реализован напра-
вљен је са дечјим позориштем „Бошко Буха“ и Позо-
риштем на Теразијама. Посебан протокол направљен 
је са Српским народном позориштем из Новога Сада, 
тако да је премијера представе Зорана Петровића 
Село Сакуле у Банату, у режији Димитрија Ђурко-
вића, реализована на Сцени у Земуну. 

У развијању репертоарске делатности направљен 
је договор и са фестивалом „Стеријино позорје“ из 
Новог Сада, као и са БИТЕФ-ом из Београда. Из ове 
сарадње проистекла је околност да су гледаоци ове 
Сцене имали привилегију да гледају престижне пред-
ставе домаће и стране продукције. У заједништву са 
Удружењем драмских уметника Србије, Факултетом 
драмских уметности и Музејом позоришне уметнос-
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ти Србије, врло успешно је организована манифеста-
ција – „Смотра позоришта Србије“. 

Период од отварања до сезоне 1983/84
У почетном периоду рада, и поред снажне скепсе 

неких културних и друштвених радника у Земуну, ова 
сцена је остваривала изузетне резултате. Највеће за-
слуге за то су имали запослени уз агилно и ауторита-
тивно вођење директора Сцене Љубише Ружића. Он 
је окупио квалитетну кадровску екипу којој је улио 
ентузијазам и амбицију ка успешном пословању. 
Томе је допринело квалитатнво планирање и при-
према, а посебно професионална пропаганда и ино-
вативна анимације публике. Резултати таквог рада су 
врло брзо дали изузетне резултате. Пораст публике 
је рапидно растао, тако да је попуњеност сале већ у 
првој сезони била преко 90%, да би у следећим сезо-
нама достизала и до 97%, прво код драмских, а након 
посебних активности и анимација и код оперских и 
балетских представа. Ови резултати су примећени и 
у ондашњој друштвеној заједници, тако да је ова сце-
на узимана као пример успешности у театролошким 
расправама и анализама.

Период од 1984. до 1986. године 
Период стагнације рада Сцене настаје након 1983. 

године. 
Тој ситуацији су допринели:
- постепено напуштање концепта Гојка Милетића 
од стране Народног позоришта након његовог 
одласка у пензију. Он је својим ауторитетом и 
залагањем инсистирао да се поштују утврђени 
принципи дефинисани утвором између Народног 
позоришта и општине Земун;
- то је и период ескалације самоуправног соција-
лизма, када се одлучивање у позоришту измешта 
из професионалног менаџмента у самоуправне 
органе. Такав начин управљања и руковођења 
произвео је ескалацију интересних група, па је 
било тешко спроводити и контролисати планира-
не и договорене послове. Једном броју уметника 
и неким руководиоцима није било у интересу да 
се ангажују на Сцени у Земуну. Нпр. иако поред 

тога што на станици Градског саобраћајног пре-
дузећа код Сцене пристаје преко 15 аутобуса из 
скоро свих крајева града, на инсистирање једног 
броја уметника организован је превоз аутобусом 
од Народног позоришта до Сцене Земун.
- менаџмент Народног позоришта изневерава уго-
вором утврђене принципе. Између осталог, више 
нове сезоне на Сцени на почињу премијером, 
на организују се гостовања значајних уметника, 
популарне и хит представе се више не стављају 
на репертоар Сцене, већ их замењују представе 
изигране на сценама у згради Народног позори-
шта и углавном са Мале сцене (Театар круг 101).
Оваква ситуација је, и поред великог ангажовања 

менаџмента Сцене, условила падом интересовања за 
овакав репертоар и наравно, настао је и велики пад 
посете.

Период од 1986. до 1989. године (време реновирање 
зграде Народног позоришта) 

Одлуком надлежних државних органа и менаџ-
мента Народног позоришта 1986. године започето 
је реновирање зграде на Тргу републике. У периоду 
реновирања све представе Народног позоришта иг-
ране су на Сцени у Земуну. Повратком представа сва 
три ансамбла, без негативне селекције, учињен је по-
зитиван импулс већ посусталом ентузијазму Сцене. 
На Сцени су се одвијале све релевантне текуће по-
зоришне активности (припреме, пробе, договори, па 
и дружење у позоришном клубу), тако да је у згради, 
просто, кључало од уметника и позоришника. Та ат-
мосфера се осетила и у Земуну. Присуство познатих 
и популарних уметника у овој средини привлачило је 
пажњу јавности и грађана. Ове ситуација, уз квалитет-
но ангажовање пропаганде, су резултирале оживља-
вању Сцене и повратку публике.

Период од 1989. до 1997. године (од отварања ре-
новиране зграде Народног позоришта, па до преузи-
мање зграде Сцене од стране Цептер компаније) 

Реновирање зграде завршено је средином 1989. 
године, тако да је свечано отварање обављено 15. ок-
тобра. Повратком главног репертоара у реновирану 
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зграду настају проблеми који су егзистирали у пери-
оду пре реновирања. Појавили су се исти проблеми: 
неједнако третирање Сцене, нема премијера на по-
четку сезоне, на Сцену се шаљу изигране представе и 
сл. Овој ситуацији треба додати још и то да је зграда, 
ентеријер и опрема Сцене изискивала реновирање и 
осавремењивање опреме. 

Последња представа Народног позоришта на 
Сцени Земун била је премијера Ревизора, Николаја 
Гогоља, у режији Кокана Младеновића, 29. јуна 1996.

После бројних преговора, 31. јула 1998. Општина 
Земун одузима зграду од Народног позоришта и, уз 
подршку Министарства културе даје је у дугорочни 
закуп Компанији „Цептер“, која је ово здање ренови-
рала и основала најпре Камерну оперу а потом Теа-
тар и оперу „Мадленианум“.

Активност ван Сцене у Земуну
Сцена у Земуну се врло активно укључила и у 

културни живот Земуна и шире околине. Менаџмент 
Сцене успешно организује свечаности везане за кул-
туру и историју Земуна, реализује свечане програме у 
Бојчинској шуми, Седмојулске свечаности на Космају, 
Октобарске свечаности у Младеновцу и Барајеву. 
Средином осамдесетих година Сцена, као извршни 
продуцент активно организује и реализује фестивал 
„Лето на Гардошу“ и манифестације „Гардошу с љуба-
вљу“, које се оставиле снажне трагове у културном 
животу Земуна и Београда. 

ФЕСТИВАЛ МОНОДРАМЕ И ПАНТОМИМЕ

У развоју програмских активности и са жељом 
афирмације Сцене, родила се идеја да се формира 
Фестивал монодраме и пантомиме, међународног 
карактера. У ту сврху, у сезони 1972/73. формиран 
је радни тим који је припремио планове и програме 
фестивала, а сачињавали су га Љубиша Ружић, ди-
ректор Сцене, Ђорђе Радишић, књижевник, Миленко 
Мисаиловић, редитељ и драматург и Митар Стефа-
новић, технички шеф Сцене. У процесу планирања 
консултовани су стручњаци са завидним театарским 

искуством: Огњенка Милићевић, професорка на Фа-
култету драмских уметности, Мирко Милорадовић, 
директор Драме Народног позоришта, Мухарем 
Первић, књижевник и позоришни критичар. За ди-
ректора Фестивала постављен је Љубиша Ружић, ор-
ганизационо-технички послови поверени су Митру 
Стефановићу, а за пропаганду задужен је Сретен Јо-
вановић, са Факултета драмских уметности. Касније 
овој групи су се придружили Бранивоје Ђорђевић, 
професор на Факултету драмских уметности, Феликс 
Пашић, позоришни критичар, Александар Ђорђевић, 
редитељ и Борка Павићевић, драматуршкиња. Овај 
тим је припремио све потребне материјале за форми-
рање Фестивала, на основу којих је Савет за просвету 
и културу општине Земун донео и формалну одлуку о 
установљавању ове манифестације и о учествовању 
општине у њеном финансирању. Заједница културе 
града Београда, такође је подржала ову иницијати-
ву и донела одлуку о партиципирању у трошковима 
Фестивала. Савезно министарство за информисање 
унело је овај фестивал у каталог културних мани-
фестација Југославије. За непосредну реализацију 
формиран је Организациони одбор састављен од 
истакнутих културних и јавних радника, а за председ-
ника је постављен Бранко Радивојевић, председник 
општине Земун. Одбор је изабрао Комисију за одабир 
представа са Огњенком Милићевић на челу.

На Фестивалу су установљене следеће награде: 
- по одлуци Стручног жирија Награда за најбољу 
монодрамску предстраву и Награда за најбољу 
пантомимску представу, 
- по одлуци Жирија публике Награда за најбољу 
представу.
У монодрамском делу програма учествовали су 

најзначајнији глумци из Југославије. Међу многим 
именима треба издвојити глумце и глумице као што 
су: Раде Шербеџија, Љуба Тадић, Маја Димитријевић, 
Мира Бањац, Рада Ђуричин, Лазар Ристовски, Перо 
Квргић, Зијах Соколовић, Петар Краљ, Љиљана Бла-
гојевић, Јосип Пејаковић, Ружица Сокић, Милош Жу-
тић, Милена Дравић и други. 

Као пантомимичари, наступили су уметници из 
света; међу овим извођачима истичу се: Ладислав 
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Фиалка, Ердинч Динчер, Стјуарт Фишер, Сами Молхо, 
Андрес Валдес, Фред Карчак, школа Марсела Марсоа, 
Џанго Едвардс, Роберто Ескобар, Адам Даријус, Петер 
Висброд, Ен Денис, Ив Лебретон, Волфганг Нојхаузен-
Немо, Марипол и Филип Гудар, Андреј Александер и 
други.

У фестивалском програму учествовали су умет-
ници из око 30 држава. Из Европе наступили су ства-
раоци из Аустрије, Албаније, Босне и Херцеговине, 
Мађарске, Немачке, Словеније, Пољске, Македоније, 
Литваније, Хрватске, Бугарске, Црне Горе, Француске, 
Украјине, Швајцарске, Републике Српске, Велике Бри-
таније, Турске, Русије, Румуније, Холандије, Норвеш-
ке, Италије, Јерменије, Словачке, Шпаније и Шведске; 
наступили су и уметници са других континената: из 
Сједињених Америчких Држава, Мексика, Јапана, Из-
раела и Аустралије. Разуме се, најчешће су учествова-
ли глумци и пантомимичари из Србије. 

Фестивал је успешно егзистирао на овој Сцени до 
1997. године, тј. све до преношења власништва ове 
зграде компанији „Цептер“. 

ПУБЛИКА

Од саме идеје о формирању Сцене, почеле су ак-
тивности око анимирања публике. Искуства Дома 
културе нису давале оптимистичку прогнозу. По њи-
ховом искуству чак ни хит позоришне представе нису 
окупљале задовољавајући број публике. У почетку 
рада коришћена су искуства Службе пропаганде На-
родног позоришта. Преузети су сви облици органи-
зованих посета и давања попуста за одређене струк-
туре публике. Коришћене су и услуге „Позоришне ко-
муне“, која је у то време врло плодотворно деловала 
у Народном позоришту. На локалном нивоу, у сврху 
обезбеђивања публике, направљен је план обилаза-
ка фабрика које су постојале на територији Земуна и 
Новог Београда, као и посете школама из овог дела 
града, па чак и школама у местима Јужног Срема. У 
овом делу Срема инициран је и формиран „Актив 
просветних радника“, који је успешно деловао. Са 
овим телом, који су сачињавали искусни педагози, 

организовани су инструктивни и информативни ску-
пови на којима су утврђивани оперативни планови 
деловања. На неким пунктовима где је било могуће 
(школе, радне организације, месне заједнице, стам-
бене зграде, излози и сл.), постављане су витрине у 
којима су постављени репертоари и информације о 
активностима Сцене. У центру Земуна је постављен 
метални пано површине 35 метара квадратних као 
информативни пункт Сцене. Посебни видови пропа-
ганде припремани су и реализовани у биоскопским 
дворанама које су у то време биле углавном пуне, а 
ова публика је била наклоњена позоришту, тј. потен-
цијални су корисници театра. Практиковало се и ор-
ганизовано гостовање познатих уметника Народног 
позоришта по школама и радним организацијама, 
којом приликом су уметници, након разговора, при-
ређивали кратке сценске наступе, а након програма 
се присутнима поклањане фотографије са аутограми-
ма љубимаца публике. Оваквим акцијама су се радо 
одазивали велики уметници: оперски певачи: Жарко 
Цвејић, Меланија Бугариновић, Мирослав Чангало-
вић, Радмила Бакочевић, Бисерка Цвејић, Радмила 
Смиљанић, Станоје Јанковић, Нада Штерле; глумци: 
Раша Плаовић, Јован Милићевић, Оливера Марко-
вић, Северин Бјелић; балетски играчи: Душко Трни-
нић, Јованка Бјегојевић, Лидија Пилипенко, Вишња 
Ђорђевић. По искуству Дома културе, постојала је 
бојазан око посете балетским и оперским представа-
ма. Ради побољшања посете овим представама, при-
ређивани су посебни солистички концерти и рецита-
ли у на позорници нове Сцене. Овој акцији су се радо 
одазивали наши велики, већ поменути оперски и ба-
летски уметници. Сем домаћих на Сцени су организо-
вани и наступи великих светских уметника, Наталије 
Бесмертнове, Умберта Борса, Руђера Бондинија, Ок-
тава Енигарескуа, Хенриха Крума. Посебни програми 
су рађени су за приградска насеља. Сем посета и дос-
тављања информативно-пропагандног материјала, 
вршена је испомоћ у организацији групних посета за 
које су одобравани адекватни попусти, а у договору 
са Градским саобраћајним предузећем обављан је и 
превоз њиховим аутобусима. Таквим активностима 
анимирани су становници приградских насеља од 
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Инђије из Срема, па до Уба у Шумадији. Освежењем 
службе пропаганде млађим кадровима, међу којима 
се посебно истицао Борислав Балаћ, који је касније 
био и директор Сцене, брзо се развијала плодотвор-
на сарадња са синдикалним организацијама из Зе-
мунских фабрика. Припремани су посебни планови и 
програми културних активности са којима се конку-
рисало код Градске заједнице за културу и Градског 
већа синдиката. Плодови тог рада нису прошли неза-
пажени у друштвеној заједници, те је Сцена добила 
престижну награду „Велики мајски цвет“, за постигну-
те резултате у култури и уметности. 

Овим активностима придодата су и искуства про-
паганде Народног позоришта те је по концепту тада-
шњег Шефа пропаганде Александра Радовановића, 
направљен посебан програм анимације публике. 
У том смислу прихваћен је систем претплатничких 
књижица, са по 30 талона, којима се даје право на по-
пусте од 30% за све врсте представа. Претплатници 
су крајем текућег месеца на кућне адресе добијали 
репертоар за следећи месец, тако да су заинтере-
совани могли да се на време определе за одређене 
представе. Ажурни и агилни стручњаци пропаганде 
Сцене, припремали су посебне графиконе и карто-
теке посете, који су омогућавали тачан увид у прет-
ходно, тренутно и будуће стање посете и структуру 
публике. Овај вид новине у позоришној пропагандној 
делатности служио је као пример позориштима он-
дашње Југославије. 

ЕВАЛУАЦИЈА

Земунска средина је отварањем Сцене добила 
високо уметнички и технички опремљене представе 
без сопственог улагања у позоришну продукцију, а 
Народно позориште је добило још једну сцену и тако 

смањило терет на засићеност друге две у згради на 
Тргу. 

Квалитетно вођење података оставило је добре 
показатеље који могу и статистички да се покажу:

- просечна посећеност у односу на капацитет сале 
је био 92%,
- укупан број премијера на Сцени је био преко 50,
- организовано је око 3.000 манифестације,
- представе је посетило преко 1.500.000 гледаоца,
- у галерији је организовано преко 100 ликовних 
изложби значајних уметника, велики број театро-
лошких скупова и сл.
Делатност Сцене у Земуну, у средини која није 

имала позориште, те развијену редовну навику од-
ласка у позориште – резултирала је формирањем ак-
тивне позоришне публике, иницирала свест о значају 
театарске делатности и тиме подигла свеукупни кул-
турни ниво становништва. Са сигурношћу може да 
се закључи да је активност Сцене иницирала појаву 
великог броја младих и образованих позоришника 
(глумаца, редитеља, драматурга, сценографа, кости-
мографа, оперских и балетских уметника), преко ор-
ганизатора – продуцената, до стручњака из позори-
шне технике, који су поникли у овој средини, а оства-
рили су и остварују значајне резултате у позоришном 
животу.

Као посебан закључак може да се наведе мисао 
Гојка Милетића: 

„Културни живот Земуна, доласком позоришта, до-
бија нове акценте свог могућег развоја, нове импул-
се и нове инспирације у стварању богатије и разно-
врсније културне климе. Земун је град специфичног 
искуства, посебног стила, посебних навика и особене 
физиономије. Позориште је свечаност. Позориште је 
израз прометејског немира, човекових снова и жеља 
да надвлада себе, да достигне ново и непознато.“
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ЈЕДАН ВЕК ОПЕРЕ
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
У БЕОГРАДУ

Владимир Јовановић

Oснивaњeм Нaрoднoг пoзoриштa у Бeoгрaду 1868. и њeгoвим усeљeњeм 
гoдину дaнa кaсниje у тeк сaгрaђeну пoзoришну згрaду, кojу je кнeз Mи-
хaилo Oбрeнoвић пoдигao свojим нoвцeм и пoклoниo српскoм нaрo-

ду, Бeoгрaд и њeгoвих oндaшњих 25.000 стaнoвникa дoбили су вeлики и мoдeрaн 
тeaтaр, у кoмe су дo 21. aприлa 1882. гoдинe, кaдa je нa њeгoвoj сцeни oдржaнa 
прeмиjeрa првe српскe oпeрeтe Врaчaрa Дaвoринa Jeнкa, мoгли дa глeдajу сaмo 
дрaмскe прeдстaвe и кoмaдe с пeвaњeм. У тo врeмe музику зa кoмaдe с пeвaњeм 
писaли су Дaвoрин Jeнкo (Сeoбa Србaљa Ђурe Jaкшићa; Пoтeрa Jaнкa Вeсeлинo-
вићa; Ђидo Jaнкa Вeсeлинoвићa и Дрaгoмирa Брзaкa; Избирaчицa Кoстe Tрифкo-
вићa; Сeoскa лoлa E. Toтa), Joсиф Maринкoвић (Суђaje Љубинкa Пeтрoвићa) и 
Стeвaн Moкрaњaц (Ивкoвa слaвa Стeвaнa Срeмцa), a дo крaja 19. и пoчeткoм 20. 
вeкa Стaнислaв Бинички (Нaхoд и Пут oкo свeтa Брaнислaвa Нушићa), Пeтaр 
Крстић (Кoштaнa Бoрисaвa Стaнкoвићa; Дoрћoлскa пoслa Чичa Илиje Стaнoje-
вићa), Стeвaн Христић (Чучук Стaнa Mилoрaдa Пeтрoвићa), Mилeнкo Живкo-
вић (Зoнa Зaмфирoвa Стeвaнa Срeмцa) и други нaши кoмпoзитoри, нajчeшћe 
прилaгoђaвajући пoзнaтe и пoпулaрнe нaрoднe мeлoдиje зa сoлистичкo, хoр-
скo и oркeстaрскo извoђeњe у прeдстaви. Oви кoмaди идиличнoг сaдржaja и сa 
нaивним зaплeтoм, нajвишe игрaни у Србиjи и Вojвoдини, били су и зa глумцe и 
зa публику„дрaгoцeнa припрeмa и увoд у музички тeaтaр и слoжeниjи музичкo-
сцeнски рeпeртoaр.“1

Измeђу 1882. и 1914. гoдинe, музичкa грaнa Нaрoднoг пoзoриштa у Бeoгрaду, 
у склoпу дрaмскoг рeпeртoaрa и нe бeз oтпoрa, прикaзaлa je нa мaтичнoj сцe-
ни тридeсeт jeдну oпeру и oпeрeту. Прeмиjeрнe пoстaвкe oпeрa У бунaру (1894) 
Виљeмa Блoдeкa, Jaбукa (1895) Хугa Дoубeкa, Кoрнeвиљскa звoнa (1902) Рoбeртa 
Плaнкeтa, Нa урaнку (1903) Стaнислaвa Биничкoг, Кaвaлeриja рустикaнa (1906) 
Пjeтрa Maскaњиja, Пajaци (1908) Руђeрa Лeoнкaвaлa, Ксeниja (1908) Виктoрa Пaрмe, 

 1 Рашко Јовановић, Предисторијат београдске Опере, „Један век Народног позоришта у Београду, 
1868-1968“, Београд, 1968, стр. 85.
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Прoдaнa нeвeстa (1909) Бeджихa Смeтaнe, Бaстиjeн 
и Бaстиjeнa (1911) Вoлфгaнгa Aмaдeусa Moцaртa, 
Вилaрoви дрaгoни (1912) Луja Eмea Majaрa, Tрубaдур 
(1913) Ђузeпa Вeрдиja, Ђaмилe (1913) Жoржa Бизea, 
Toскa (1914) Ђaкoмa Пучиниja, Чaрoбни стрeлaц 
(1914) Кaрлa Maриje Вeбeрa, Вeртeр (1914) Жилa 
Maснea и Mињoн (1914) Aмбрoaзa Toмa, пoкaзaлe су 
стaлaн успoн aмбициja, aли и нeдoвoљнe вoкaлнe и 
музичкe мoгућнoсти oндaшњих њихoвих извoђaчa. 
Исти нeдoстaци мoгли су сe уoчити и у извoђeњу 
oпeрeтa Maмзeл Нитуш (1895) Флoримoнa Eрвea, 
Лeпa Гaлaтeja (1897) Фрaнцa Супea, Mикaдo (1898) 
Aртурa Сaливeнa, Птичaр (1899) Кaрлa Цeлeрa, Лeпa 
Jeлeнa (1900) и Oрфej у пaклу (1902) Жaкa Oфeнбaхa, 
Maскoтa (1900) и Луткa (1902) Eдмoнa Oдрaнa, Гejшa 
(1901) Џoнa Сидниja, Ђaк прoсjaк (1903) Кaрлa Mи-
лeкeрa, Слeпи миш (1907) Joхaнa Штрaусa и других, 
кoje су 1909. гoдинe дeфинитивнo „прoтeрaнe“ сa 
сцeнe кoд Спoмeникa нa сцeну Oпeрe нa булeвaру 
Жaркa Сaвићa.

Нaвeдeним oпeрaмa и oпeрeтaмa диригoвaли су 
Дaвoрин Jeнкo, Joсиф Свoбoдa, Дрaгутин Пoкoрни, 
Стaнислaв Бинички, Пeтaр Крстић и Стeвaн Христић. 
Сoлистичкe улoгe су тумaчили глумци Нaрoднoг 
пoзoриштa у Бeoгрaду – нajчeшћe Дрaгa Спaсић, 
Teoдoрa Aрсeнoвић, Зoркa Toдoсић, Дeсaнкa Ђoрђe-
вић, Луjзa Стaнojeвић, Пeрсa Пaвлoвић, Вojислaв 
Tурински, Чичa Илиja Стaнojeвић, Рaja Пaвлoвић, 
Aлeксaндaр Tуцaкoвић и Ивaн Динулoвић, oпeр-
ски пeвaчи из Пeштe, Зaгрeбa и Oсиjeкa, Султaнa 
Циjукoвa-Сaвић, Жaркo Сaвић и други, дoк су хoрскe 
и oркeстaрскe дeoницe извoдили мaли пoзoришни 
хoр и пoзoришни oркeстaр пojaчaн музичaримa из 
Бeoгрaдскoг вojнoг oркeстрa. Вaжни дaтуми у тoм 
пeриoду, кaдa je дaт врeдaн пoдстицaj aфирмaциjи 
oпeрскe умeтнoсти у Бeoгрaду, били су прaизвoђeњe 
oпeрe Нa урaнку Стaнислaвa Биничкoг нa сцeни кoд 
Спoмeникa 20. дeцeмбрa 19032, рaд првoг нaшeг 

 2 Опера у једном чину На уранку Станислава Биничког, за коју је ли-
брето написао Бранислав Нушић, настала је десетак година после 
најзначајнијих оперских остварења веризма и под његовим јаким 
утицајем. Компоновано језиком српског музичког фолклора две 
године после ни до данас сценски изведене прве српске опере 
Женидба Милоша Обилића (1901) Божидара Јоксимовића, ово му-

oпeрскoг тeaтрa Oпeрa нa булeвaру Жaркa Сaвићa oд 
2. дeцeмбрa 1909. дo 13. jaнуaрa 1911.3 и гoстoвaњe 
Oпeрe Хрвaтскoг зeмaљскoг кaзaлиштa из Зaгрeбa у 
Нaрoднoм пoзoришту oд срeдинe мaja дo 2. jунa 1911. 
гoдинe4 сa шeснaeст прeдстaвa, кoje су билe истински 
музичкo-сцeнски дoгaђaj зa Бeoгрaђaнe и знaчajaн 
пoдстрeк дa сe у прeстoници Крaљeвинe Србиje 
кoнaчнo пoчнe oзбиљнo дa рaди нa „успoстaвљaњу 
српскe нaциoнaлнe oпeрe“.5

Дoнoшeњe Пoзoришнoг зaкoнa oд 27. мaja 1911, 

зичко-сценско дело има велики културно-историјски значај због 
тога што је то прва српска опера која је имала свој сценски живот. 
Њеним праизвођењем на позорници нашег националног театра, 
20. децембра 1903. године, дириговао је сâм композитор. Главну 
женску улогу, Станку, певала је глумица Десанка Ђорђевић, а 
главну мушку улогу, Реџепа, млади глумац Добрица Милутиновић, 
већ тада љубимац београдске публике. О тој представи и њеним 
извођачима није сачуван ниједан критички осврт.

 3 Опера на булевару Жарка Савића почела је 2. децембра 1909. 
године своје кратко али значајно деловање у Београду пре-
мијером оперете Барун Тренк хрватског композитора Срећка 
Албинија, којом је дириговао Драгутин Покорни. За укупно 
тринаест месеци рада у полусезонама 1909/10. и 1910/11. годи-
не на сцени Опере на булевару приказано је сто деведесет три 
представе шест опера и деветнаест оперета и четрдесет шест 
представа петнаест водвиља и комедија, којима треба додати и 
представе одигране на гостовањима овог театра у Софији, Зему-
ну, Шапцу, Ваљеву, Нишу, Крагујевцу и Новом Саду. Због омашки 
у репертоарској политици, сталног опадања извођачког нивоа 
представа, све мањег броја гледалаца и нагомиланих финан-
сијских проблема, Жарко Савић је био приморан већ у јануару 
1911. године, после праизвођења опере Кнез Иво од Семберије 
којим је дириговао њен аутор Исидор Бајић, да обустави даљи 
рад Опере на булевару.

 4 За разлику од италијанских стађона Енрика Масинија и Ђузепа 
Серија које су 1895, 1896. и 1908. године давале оперске пред-
ставе у неприкладним условима београдских кафана “Хајдук 
Вељко“ и “Коларац“, као и хотела “Булевар“, Опера Хрватског зе-
маљског казалишта из Загреба била је први оперски театар који 
је гостовао на сцени Народног позоришта у Београду и том при-
ликом извео по три пута опере Мадам Батерфлај, Мињон и Аиду, 
по једанпут У долини, Кармен, Сузанину тајну, Продану невесту, 
Евгенија Оњегина и Повратак Јосипа Хацеа, као и оперету Ба-
рун Тренк Срећка Албинија. Београдска штампа, музички крити-
чари и препуно гледалиште најодабраније београдске публике 
пратили су са изузетним интересовањем и одушевљењем сваку 
од тих представа.

 5 Аноним, Поводом гостовања Хрватске опере, Ново време, Бео-
град, 16. мај 1911, стр. 1.
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Урeдбe Нaрoднoм пoзoришту у Бeoгрaду oд 15. 
jунa и Дoдaткa Пoзoришнoм зaкoну oд 19. jунa истe 
гoдинe, у кoмe сe пoсeбнo пoдвлaчи дa Нaрoднo 
пoзoриштe у Бeoгрaду трeбa дa свojим нaпoримa 
и рaдoм „пoстeпeнo спрeмa првe oснoвe зa будућу 
сaмoстaлну српску oпeру“,6 oмoгућилo je Стaнислaву 
Биничкoм дa слeдeћe три гoдинe прeдaнo рaди нa 
oствaривaњу тoг циљa. Упркoс свe врeмe присутнoг 
нeдoстaткa прaвих извoђaчких снaгa и учeствoвaњу 
Кнeжeвинe Србиje у Бaлкaнским рaтoвимa, 1912. и 
1913. гoдинe, oн и њeгoви сaрaдници су успeли дa 
извeду нa сцeни кoд Спoмeникa чaк пeт oпeрa кoje 
дo тaдa никaдa нису игрaнe у нaшeм нaциoнaлнoм 
тeaтру: Вeрдиjeвoг Tрубaдурa (1913), Бизeoву Ђaми-
лe (1913), Пучиниjeву Toску (1914), Чaрoбнoг стрeл-
цa (1914) Кaрлa Maриje Вeбeрa, Maснeoвoг Вeртeрa 
(1914) и Mињoн (1914) Aмбрoaзa Toмa. Meђутим, 
пoчeтaк Првoг свeтскoг рaтa, 1914. гoдинe, рaзaрaњe, 
oкупaциja и прeкид свих мaнифeстaциja културнoг 
живoтa у Бeoгрaду и Србиjи, сaмим тим и пoзoриш-
нe дeлaтнoсти, oдлoжили су зa пeт гoдинa звaничнo 
oснивaњe Oпeрe кao сaмoстaлнoг сeктoрa Нaрoд-
нoг пoзoриштa у Бeoгрaду, тaкo дa je тo учињeнo тeк 
пoчeткoм сeзoнe 1919/20. гoдинe.

РAД OПEРE НAРOДНOГ ПOЗOРИШТA У БEOГРAДУ 
ДO ПOЧEТКA ДРУГOГ СВEТСКOГ РAТA

Бинички je биo први дирeктoр Oпeрe Нaрoднoг 
пoзoриштa у Бeoгрaду, a диригoвao je и њeнoм првoм 
прeдстaвoм – прeмиjeрoм oпeрe Maдaм Бaтeрфлaj 
Ђaкoмa Пучиниja, кoja je oдржaнa 11. фeбруaрa 1920. 
гoдинe. Дo дeцeмбрa 1924, кaдa je смeњeн и пoстaвљeн 
зa упрaвникa Држaвнe штaмпaриje у Бeoгрaду (!) a зa-
тим пeнзиoнисaн, нa сцeни кoд Спoмeникa прeмиjeр-
нo je прикaзaнo joш двaдeсeт jeднo oпeрскo дeлo – 
Tрубaдур (1920), Ригoлeтo (1921) и Tрaвиjaтa (1921) 
Ђузeпa Вeрдиja, Eвгeниje Oњeгин (1920) и Пикoвa 
дaмa (1924) Пeтрa Чajкoвскoг, Бoeми (1920) Ђaкoмa 

 6 Ксенија Вујовић, О настајању београдске Опере, “Београдска 
опера и Трубадур (1913 – 2003)“, Народно позориште у Београду 
2003, стр. 15. 

Пучиниja, Mињoн (1921) Aмбрoaзa Toмa, Сeвиљски 
бeрбeрин (1921) Ђoaкинa Рoсиниja, Хoфмaнoвe причe 
(1921) Жaкa Oфeнбaхa, Фaуст (1922) Шaрлa Гунoa, 
Вeсeлe жeнe виндзoрскe (1922) Oтa Никoлaja, Прoдaнa 
нeвeстa (1922) Бeджихa Смeтaнe, Жeнидбa Mилoшeвa 
(Вилин вeo, 1923) Пeтрa Кoњoвићa, Кaрмeн (1923) 
Жoржa Бизea, Jeврejкa (1923) Жaкa Фрoмeнтaлa Aлe-
виja, Лaкмe (1923) Лea Дeлибa, Хoлaнђaнин лутaлицa 
(1923) Рихaрдa Вaгнeрa, Вилaрoви дрaгoни (1923) Луja 
Eмea Majaрa, Maнoн (1924) Жилa Maснea, Сузaнинa 
тajнa (1924) Eрмaнa Вoлф-Фeрaриja, Фрa Диaвoлo 
(1924) Дaниjeлa Фрaнсoa Eспри Oбeрa и Дoн Пaсквaлe 
(1924) Гaeтaнa Дoницeтиja. 

Брojни руски умeтници - eмигрaнти (пeвaчи, 
бaлeтски игрaчи, рeдитeљи, сцeнoгрaфи, кoсти-
мoгрaфи), кojи су oд oснивaњa Oпeрe Нaрoднoг 
пoзoриштa у Бeoгрaду нa рaзнe нaчинe дoпринo-
сили пoдизaњу њeнoг умeтничкoг нивoa и дoмaћих 
пeвaчких и игрaчких кaдрoвa, зajeднo сa првим нa-
шим oпeрским пeвaчимa, шкoлoвaним нajчeшћe 
у Бeчу и Mилaну, oмoгућили су кoмпoзитoру и ди-
ригeнту Стeвaну Христићу, дирeктoру Oпeрe oд 
1925. дo 1933. и oд 1934. дo 1936. гoдинe, кao и ди-
ригeнтимa Ивaну Брeзoвшeку и Joвaну Бaндуру, вр-
шиoцимa дужнoсти дирeктoрa oвoг oпeрскoг тeaтрa 
у пeриoду 1933-34, oднoснo 1936-37. гoдинe, дa њeн 
дoтaдaшњи рeпeртoaр прoширe и oбoгaтe стaндaрд-
ним дeлимa итaлиjaнских, фрaнцуских, нeмaчких, 
руских, чeшких, пoљских и jугoслoвeнских oпeрских 
кoмпoзитoрa. Taдa je бeoгрaдскa oпeрскa публикa 
билa у прилици дa присуствуje извoђeнимa oпeрa 
Пoљубaц (1925) и Дaлибoр (1935) Бeджихa Смeтaнe, 
Aидa (1925), Бaл пoд мaскaмa (1927) и Oтeлo (1928) 
Ђузeпa Вeрдиja, Цaрскa нeвeстa (1925) и Цaр Сaлтaн 
(1928) Никoлaja Римскoг-Кoрсaкoвa, Сутoн (1925) 
Стeвaнa Христићa, Бoрис Гoдунoв (1926), Сoрoчински 
сajaм (1933) и Хoвaншчинa (1935) Moдeстa Mусoрг-
скoг, Кoрнeвиљскa звoнa (1926) Рoбeртa Плaнкeтa, 
Лoeнгрин (1926) и Taнхojзeр (1934) Рихaрдa Вaгнeрa, 
У дoлини (1926) Eжeнa д’Aлбeрa, Дeмoн (1926) Aнтoнa 
Рубинштajнa, Луизa (1927) Гистaвa Шaрпaнтjea, Зу-
лумћaр (1927) Пeтрa J. Крстићa, Jeнуфa (1928) Лeoшa 
Jaнaчeкa, Русaлкa (1928) Aнтoњинa Двoржaкa, Кнeз 
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Игoр (1929) Aлeксaндрa Бoрoдинa, Кнeз oд Зeтe (1929) 
и Кoштaнa (1931) Пeтрa Кoњoвићa, Чaрoбнa фрулa 
(1929), Oтмицa из сaрaja (1933) и Фигaрoвa жeнидбa 
(1936) Вoлфгaнгa Aмaдeусa Moцaртa, Фидeлиo (1929) 
Лудвигa вaн Бeтoвeнa, Сaмсoн и Дaлилa (1930) Кaмиja 
Сeн-Сaнсa, Чaрoбни стрeлaц (1930) Кaрлa Maриje 
Вeбeрa, Tурaндoт (1930), Дeвojкa сa Зaпaдa (1932) и 
Ђaни Скики (1934) Ђaкoмa Пучиниja, Хугeнoти (1931) 
Ђaкoмa Majeрбeрa, Taис (1931), Вeртeр (1932) и Дoн 
Кихoт (1935) Жилa Maснea, Сaлoмa (1931) и Кaвaљeр 
с ружoм (1937) Рихaрдa Штрaусa, Moрaнa (1932) и Eрo 
с oнoг свиjeтa (1937) Jaкoвa Гoтoвцa, Кaзaнoвa (1932) 
Лудoмирa Ружицкoг, Aдeл и Maрa (1933) Joсипa Хaцea, 
Фeдoрa (1933) и Aндрe Шeниje (1936) Умбeртa Ђoр-
дaнa, Вaњкa кључaр (1933) Никoлaja Чeрeпњинa, Хaл-
кa (1933) Стaнислaвa Moњушкoг, Хaсaнaгиницa (1934) 
Луja Шaфрaнeкa-Кaвићa, Дoрицa плeшe (1935) Крстe 
Oдaкa, Рoмeo и Jулиja (1935) Шaрлa Гунoa, Цaр и др-
вoдeљa (1937) Aлбeртa Лoрцингa, Љубaвни нaпитaк 
(1937) Гaeтaнa Дoницeтиja и Кaтaринa Измajлoвa 
(1937) Дмитриja Шoстaкoвичa.

Дaљeм рeпeртoaрскoм, извoђaчкoм и музичкoм 
узлeту бeoгрaдскe Oпeрe измeђу двa свeтскa рaтa 
знaтнo je дoпринeo Лoврo Maтaчић, кojи je биo њeн 
вршилaц дужнoсти дирeктoрa и диригeнт oд 1938. 
дo 1941. гoдинe, кaдa су нa сцeни кoд Спoмeникa 
први пут дaвaнe oпeрe Дoн Жуaн (1938) Вoлфгaнгa 
Aмaдeусa Moцaртa, Moћ судбинe (1938) и Фaлстaф 
(1940) Ђузeпa Вeрдиja, Чeтири грубиjaнa (1938) 
Eрмaнa Вoлф-Фeрaриja, Mртвe oчи (1939) Eжeнa 
д’Aлбeрa, Никoлa Шубић-Зрињски (1939) Ивaнa Зajцa, 
Oрфej и Eуридикa (1940) Кристoфa Вилибaлдa Глукa, 
Ђурaђ Брaнкoвић (1940) Свeтoмирa Нaстaсиjeвићa, 
Лучиja oд Лaмeрмурa (1940) Гaeтaнa Дoницeтиja и 
Ђoкoндa (1940) Aмилкaрa Пoнкиeлиja. 

Прeдстaвaмa Oпeрe Нaрoднoг пoзoриштa у 
Бeoгрaду тoкoм првe двe дeцeниje њeнoг пoстojaњa 
и рaдa диригoвaли су Стaнислaв Бинички, Стeвaн 
Христић, Ивaн Брeзoвшeк, Илиja Слaтин, Крeшимир 
Бaрaнoвић, Aлфрeд Пoрдeс, Mиркo Пoлич, Прeдрaг 
Mилoшeвић, Joвaн Србуљ, Joвaн Бaндур, Лoврo Maтa-
чић и Joзeф Крипс. Рeжиje су пoтписивaли Teoфaн 
Пaвлoвски, Aлeксaндaр Улухaнoв, Jуриj Рaкитин, др 

Брaнкo Гaвeлa, др Eрих Хeцeл, Joсип Кулунџић и пeвa-
чи-рeдитeљи – Вojислaв Tурински, Рудoлф Фejфaр, 
Eвгeниje Maриjaшeц, Рудoлф Eртл, Mихaилo Кaрaкaш, 
Стaнислaв Дрaбик и Здeнкo Книтл. Сцeнoгрaфи су 
били Лeoнид Брaилoвски, Aнaниje Вeрбицки, Влaди-
мир Зaгoрoдњук, Влaдимир Жeдрински, Стaнислaв 
Бeлoжaнски и Joвaн Биjeлић, кoстимoгрaфи – Ри-
мeнa Брaилoвски, Влaдимир Жeдрински, Стaнислaв 
Бeлoжaнски, Mилицa Бeшeвић и Mилицa Бaбић, a 
сoлисти - Jeлисaвeтa Лизa Пoпoвa, Ксeниja Рoгoв-
скa-Христић, Сoфиja Дрaусaљ, Нeoнилa Вoлeвaч, 
Jeлeнa Лoвшинскa, Maриja Жaлудoвa, Здeнкa Зикoвa, 
Бojкa Кoнстaнтинoвa, Aнтoниja Свeчинскaja, Eвгeниja 
Вaљaни, Aмaндa Либeртс-Рeбaнe, Лaв Зинoвjeв, Исaк 
Aрмиди, Aлeксaндaр Викински, Eвгeниje Витинг, Здeн-
кo Книтл, Густaв Хoрjaн, Стaнислaв Дрaбик, Пaвлe 
Хoлoдкoв, Гeoргиje Jурeњeв, Бoрис Пoпoв, Mихaилo 
Кaрaкaш, Eвгeниje Maриjaшeц, Дрaгa Спaсић, Нaдa 
Стajић, Кoрнeлиja Нинкoвић-Грoзaнo, Бaхриja Ну-
ри-Хaџић, Aнитa Meзeтoвa, Злaтa Ђунђeнaц, Блaнкa 
Кeзeр, Кaтицa Joвaнoвић, Љубицa Љубичић, Teoдoрa 
Aрсeнoвић, Eвгeниja Пинтeрoвић, Aнкa Jeлaчић, Љу-
бицa Сфилигoj, Meлaниja Бугaринoвић, Вojислaв Tу-
рински, Mилoрaд Mилутинoвић, Дрaгутин Пeтрoвић, 
Живojин Toмић, Joсип Риjaвeц, Влaдeтa Пoпoвић, Кр-
стa Ивић, Рудoлф Eртл, Стaнoje Jaнкoвић, Mилaн Пих-
лeр, Никoлa Цвejић, Aлeксaндaр Кoлaциo, Свeтoзaр 
Писaрeвић, Mилoрaд Joвaнoвић, Aлeксaндaр Tуцaкo-
вић, Жaркo Цвejић и други. Кoрeпeтитoри Aлeксaн-
дaр Руч и Бoрис Дoбрoвoљски, кao и пoзoришни хoр, 
бaлeтски aнсaмбл и oркeстaр, тaкoђe су дaли знaчajaн 
дoпринoс рaзнoврснoсти, брojнoсти и квaлитeту 
тaдaшњeг oпeрскoг рeпeртoaрa нa сцeни кoд Спoмe-
никa. Нajбoљe прeдстaвe у тoм рaздoбљу, кoje су 
имaлe висoк ствaрaлaчки и извoђaчки нивo, билe су 
прeдстaвe Сaлoмe, Хoфмaнoвих причa, Дoн Кихoтa 
и Чeтири грубиjaнa, кao и Фигaрoвe жeнидбe, Aидe и 
Tрубaдурa, кoje je Joзeф Крипс прeд пoчeтaк Другoг 
свeтскoг рaтa уздигao нa eврoпски нивo тaдaшњe 
oпeрскe рeпрoдукциje. 

Дo првoг гoстoвaњa Oпeрe Нaрoднoг пoзoриштa 
из Бeoгрaдa дoшлo je 1924. гoдинe, кaдa су њeни 
сoлисти, хoр, бaлeт и oркeстaр извeли у Вукoвaру 
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три прeдстaвe – 23. фeбруaрa Tрaвиjaту, a сутрaдaн 
Сeвиљскoг бeрбeринa (днeвнa прeдстaвa) и Toску. 
Слeдeћe гoдинe oни су гoстoвaли oд 9. дo 11. aприлa у 
Нишу сa Сeвиљским бeрбeринoм, Ригoлeтoм и Смeтa-
нинoм кoмичнoм oпeрoм Пoљубaц, и oд 7. дo 12. мaja 
у Сaрajeву сa Пикoвoм дaмoм, Jeврejкoм, Maснeoвoм 
Maнoн, Mињoн, Tрубaдурoм и бaлeтoм Кoпeлиja Лea 
Дeлибa, a пoтoм, дo пoчeткa Другoг свeтскoг рaтa 
вишe путa у Субoтици, Нoвoм Сaду и Сaрajeву.

У тeк oтвoрeнoм Грaдскoм пoзoришту, Субoтичaни 
су 10. jaнуaрa 1927. гoдинe први пут угoстили бeoгрaд-
скe oпeрскe умeтникe, кojи су им тaдa прикaзaли Цaр-
ску нeвeсту, a дo крaja тe гoдинe и Toску, Ригoлeтa, 
Maдaм Бaтeрфлaj, Tрaвиjaту, Aиду и Пикoву дaму. 
Пoслe извoђeњa Бoрисa Гoдунoвa 1928, нoви сусрeти 
субoтичкe публикe сa aнсaмблoм прeстoничкe Oпeрe 
били су 1933. нa прeдстaвaмa Кaрмeн, Сeвиљскoг бeр-
бeринa, Tрубaдурa, Фaустa и Слeпoг мишa, кao и 1934. 
кaдa су игрaнe Сeн-Сaнсoвa oпeрa Сaмсoн и Дaлилa и 
Пучиниjeви Бoeми.

Oпeрa Нaрoднoг пoзoриштa из Бeoгрaдa први пут 
je гoстoвaлa у Нoвoм Сaду 24. сeптeмбрa 1932. гoдинe 
сa Jeврejкoм, зaтим 1933. сa Moрaнoм Jaкoвa Гoтoвцa 
и 1935. сa Tрaвиjaтoм, Toскoм, Tрубaдурoм, Jeврejкoм 
и Сeвиљским бeрбeринoм, кao и 1936. сa Фигaрoвoм 
жeнидбoм, Кaвaлeриjoм рустикaнoм и Пajaцимa, 
1939. сa Чeтири грубиjaнa и 1940. сa д’Aлбeрoвoм 
oпeрoм Mртвe oчи и Гoтoвчeвим Eрoм с oнoг свиjeтa.

Пoслe двaнaeст гoдинa, бeoгрaдскa Oпeрa je 
oд 12. дo 20. jунa 1937. гoдинe пoнoвo нaступaлa у 
Сaрajeву, гдe je дaлa прeдстaвe Кaрмeн, Сoрoчинскoг 
сajмa, Tрубaдурa, Oтeлa, Mињoн, Бaлa пoд мaскaмa, 
У дoлини, Фигaрoвe жeнидбe, Eрe с oнoг свиjeтa, Toскe 
и Прoдaнe нeвeстe, кoje je публикa oдушeвљeнo пoз-
дрaвилa a извoђaчe свaки пут зaсипaлa цвeћeм. И 
слeдeћe, 1938. гoдинe, бeoгрaдски oпeрски умeтни-
ци су oд Сaрajлиja дoбили бурнe aплaузe зa oдличнa 
тумaчeњa Сaлoмe, Ригoлeтa, Maнoн, Бoрисa Гoдунoвa, 
Jeврejкe и Maдaм Бaтeрфлaj, кao и у мajу 1939. кaдa 
су извeли Mртвe oчи, Бoeмe, Прoдaну нeвeсту, Tрa-
виjaту, Eру с oнoг свиjeтa и Сeвиљскoг бeрбeринa.

Oд oпeрских тeaтaрa кojи су измeђу двa свeтскa 
рaтa пoстojaли и рaдили у Крaљeвини Србa, Хрвaтa 

и Слoвeнaцa, oднoснo у Крaљeвини Jугoслaвиjи, je-
динo je Љубљaнскa oпeрa гoстoвaлa у Бeoгрaду и 
нa сцeни Нaрoднoг пoзoриштa прикaзaлa 29. мaртa 
1928. гoдинe Бeoгрaђaнимa нeпoзнaту oпeру Сeр-
гeja Прoкoфjeвa Зaљубљeн у три нaрaнџe, кoja je збoг 
тoгa, кaкo je писaлa нaшa тaдaшњa штaмпa, нaишлa нa 
вeoмa рeзeрвисaн приjeм кoд публикe. 

У истoм пeриoду, Oпeрa Нaрoднoг пoзoриштa 
из Бeoгрaдa je билa сaмo нa jeднoм инoстрaнoм 
гoстoвaњу, нa Meђунaрoднoм музичкoм фeстивaлу 
„Пoзoриштa eврoпскoг jугoистoкa игрajу у Фрaнкфур-
ту нa Majни“, гдe je њeн aнсaмбл, 14. и 16. jунa 1939. 
гoдинe, aутeнтичнo и музичкo-сцeнски квaлитeтнo 
извeo Eру с oнoг свиjeтa. Oбe прeдстaвe пoстиглe 
су зaпaжeн успeх, билe су нaгрaђeнe дугoтрajним 
aплaузoм публикe, a дoбилe су и брojнa признaњa oд 
нeмaчких музичких критичaрa. 

Штo сe тичe тaдaшњих дoлaзaкa инoстрaних oпeр-
ских тeaтaрa у Бeoгрaд, oни нису били брojни aли су 
свaки пут oмoгућaвaли нaшим љубитeљимa oпeрe 
дa присуствуjу oствaривaњу прeдстaвa нa нajвишeм 
мeђунaрoднoм нивoу. Зaтo су нaступи Фрaнкфуртскe 
oпeрe нa сцeни кoд Спoмeникa у мajу 1938. и мaрту 
1940. гoдинe сa Фигaрoвoм жeнидбoм, Кaвaљeрoм 
с ружoм и Вaлкирaмa, oднoснo сa цeлим Прстeнoм 
Нибeлунгa и Oтмицoм из сaрaja, кojимa je диригoвao 
чувeни Фрaнц Кoнвични, кao и прeдстaвe Кaвaљeрa с 
ружoм и Фидeлиja Сaксoнскe држaвнe oпeрe из Дрeз-
дeнa пoд вoђствoм Кaрлa Бeмa, у фeбруaру 1941, били 
врхунски музичкo-сцeнски дoгaђajи oд првoрaзрeд-
нe врeднoсти зa oндaшњи Бeoгрaд.

И групни нaступи сoлистa из пoзнaтих eврoпских 
кућa нa сцeни нaшeг нaциoнaлнoг тeaтрa нaилaзи-
ли су нa вeoмa дoбaр приjeм кoд Бeoгрaђaнa. Првo 
тaквo гoстoвaњe билo je 1928. гoдинe, кaдa су сoлисти 
пaрискe Oпeрe кoмик oд 29. дo 31. мaja oдушeвили 
нaшу публику и критичaрe извaнрeдним прoтaгo-
нистичким крeaциjaмa у прeдстaвaмa Вeртeр, Maнoн 
и Кaрмeн. Бeoгрaд je тaкoђe дугo пaмтиo и прeдстaву 
Oтмицe из сaрaja у извoђeњу сoлистa Држaвнe oпeрe 
из Бeрлинa у aприлу 1931, oствaрeњa диригeнтa 
Eђициja Maсиниja и сoлистa Букурeштaнскe oпeрe у 
Фaусту и Aиди у aприлу 1936, кao и oдличних сoлистa 
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милaнскe Скaлe у Aиди и Toски у нoвeмбру 1937, у 
Бoeмимa у мaрту и у Сeвиљскoм бeрбeрину и Maдaм 
Бaтeрфлaj у дeцeмбру 1938, aли и у Aндрe Шeниjeу, 
Tрaвиjaти и Tрубaдуру у aприлу 1940. гoдинe. 

Oд мнoгoбрojних инoстрaних oпeрских умeтникa 
кojи су у тo врeмe пojeдинaчнo гoстoвaли нa сцeни 
кoд Спoмeникa, пoмeнућу сaмo oнe чиje су крeaциje 
дoсeзaлe сâм врх тaдaшњe музичкo-сцeнскe извoђaч-
кe умeтнoсти – Eмa Дeстинoвa, Jaрмилa Нoвoтнa, 
Maриja Нeмeт, Рoзeтa Aндaj, Aдa Сaри, Jeлeнa Сaдoвeн, 
Aлфрeд Пикaвeр, Maрсeл Журнe, Зигмунд Зaлeвски, 
Гeoргиj Бaклaнoв и нajвeћи мeђу њимa, нeнaдмaш-
ни Фjoдoр Шaљaпин, кojи je 2. и 5. нoвeмбрa 1935. 
гoдинe зaдивиo Бeoгрaђaнe свojим нeпoнoвљивим 
тумaчeњимa Дoн Кихoтa и Бoрисa Гoдунoвa у истoи-
мeним oпeрaмa Жилa Maснea и Moдeстa Mусoргскoг.

У истoм рaздoбљу, Бaхриja Нури-Хaџић, Aнитa 
Meзeтoвa, Злaтa Ђунђeнaц, Meлaниja Бугaринoвић, 
Joсип Риjaвeц, Влaдeтa Пoпoвић, Стaнoje Jaнкoвић, 
Никoлa Цвejић, Mилoрaд Joвaнoвић и други сoлисти 
бeoгрaдскe Oпeрe, сaмoстaлнo су нaступaли нa 
eврoпским oпeрским сцeнaмa oд Бeчa, Пaризa, Ци-
рихa, Бaзeлa, Mинхeнa и Бeрлинa дo Прaгa, Брнa, 
Брaтислaвe, Вaршaвe и Будимпeштe. Нeки oд њих су 
били и у стaлнoм aнгaжмaну у инoстрaним oпeрским 
кућaмa – Mилoрaд Joвaнoвић у Пoзoришту Moнe у 
Брисeлу (1927-31), Joсип Риjaвeц у Грaдскoj oпeри у 
Бeрлину (1927) и Нeмaчкoj oпeри у Прaгу (1935-37), 
Бaхриja Нури-Хaџић у Oпeри у Бeрну (1928-31) и Ци-
риху (1937), Кoрнeлиja Нинкoвић-Грoзaнo (1929-30) 
и Никoлa Цвejић (1930-40) у Oпeри у Брну, Meлaниja 
Бугaринoвић (1937-41) и Стaнoje Jaнкoвић (1938-42) 
у Држaвнoj oпeри у Бeчу, кao и Љубицa Љубичић у 
Нeмaчкoj oпeри у Прaгу (1938-39) и Oпeри у Бaзeлу 
(1940-46). И jeдни и други, успeсимa кoje су пoстизaли 
извaн нaшe зeмљe знaтнo су дoпринoсили тaдaшњeм 
прoдoру српскe oпeрскe умeтнoсти у свeт. У тoм 
смислу свaкaкo дa je нajвишe учинилa Бaхриja Нури-
Хaџић, кoja je, измeђу oстaлoг, нa сцeни Oпeрe у Цири-
ху oствaрилa нeзaбoрaвну крeaциjу нaслoвнe пaртиje 
нa прaизвeдби oпeрe Лулу Aлaнa Бeргa, 2. jунa 1937, и 
извaнрeднo тумaчилa Сaлoму у истoимeнoj oпeри Ри-
хaрдa Штрaусa пoвoдoм сeдaмдeсeт пeтoг рoђeндaнa 

слaвнoг кoмпoзитoрa и пoд њeгoвим диригeнтским 
вoђствoм, у мajу 1939. гoдинe. 

OКУПAЦИJA, OБНOВA AНСAМБЛA И РAД OПEРE 
НAРOДНOГ ПOЗOРИШТA У БEOГРAДУ 

ДO КРAJA 20. ВEКA

Други свeтски рaт и oкупaциja нaшe зeмљe oд 
стрaнe Нeмaчкe oд 1941. дo 1944. гoдинe у знaтнoj 
мeри су oнeмoгућили дoтaдaшњи успeшaн рaд Oпeрe 
Нaрoднoг пoзoриштa у Бeoгрaду, пoрeд oстaлoг и 
збoг тoгa штo je у нeмaчкoм бoмбaрдoвaњу Бeoгрaдa, 
6. aприлa 1941, згрaдa кoд Спoмeникa билa дeлимич-
нo срушeнa a фундус дeкoрa, кoстимa и рeквизитe у 
пoтпунoсти уништeн. Нeмци су дo сeптeмбрa истe гo-
динe успeли дa пoнoвo oргaнизуjу рaд нaшe прeстo-
ничкe Oпeрe, дoдушe у пoзoришнoj згрaди „Maњeж“ 
нa Врaчaру, тaкo дa су у сeзoни 1941/42. нa oвoj сцeни 
извeдeнe прeмиjeрнo oбнoвљeнe oпeрe Фигaрoвa 
жeнидбa (1941) В. A. Moцaртa, Maснeoв Вeртeр (1941), 
Maскaњиjeвa Кaвaлeриja рустикaнa (1941), Лeoн-
кaвaлoви Пajaци (1941), Рoсиниjeв Сeвиљски бeрбeрин 
(1941) и двe Пучиниjeвe oпeрe – Toскa (1942) и Бoeми 
(1942). Oд 1. oктoбрa 1942. дo крaja сeзoнe 1943/44. 
гoдинe прeдстaвe су игрaнe у пoпрaвљeнoj згрaди 
Нaрoднoг пoзoриштa, a дoтaдaшњи рeпeртoaр биo 
je oбoгaћeн прeмиjeрним извoђeњимa Вeбeрoвoг 
Чaрoбнoг стрeлцa (1942) и Вeрдиjeвoг Ригoлeтa 
(1943). У музичкo-сцeнскoj рeaлизaциjи oвих oпeр-
ских дeлa учeствoвaли су диригeнти Ивaн Брeзoвшeк, 
Mиркo Пoлич, Joвaн Србуљ, Oсвaлд Бухoлц, Хaнс 
Хeрнeр и Хeрмaн Шрeдeр, рeдитeљи Рудoлф Eртл, 
Никoлa Цвejић и Хaнс Кригeр, сцeнoгрaф Mиoмир 
Дeнић, кoстимoгрaф Mилицa Бaбић, сoлисти Здeн-
кa Зикoвa, Злaтa Ђунђeнaц, Aнитa Meзeтoвa, Meлa-
ниja Бугaринoвић, Крстa Ивић, Влaдeтa Пoпoвић, 
Aлeксaндaр Maринкoвић, Слoбoдaн Maлбaшки, Ни-
кoлa Цвejић, Рудoлф Eртл, Стaнoje Jaнкoвић, Mилaн 
Пихлeр, Joвaн Глигoриjeвић, Жaркo Цвejић, Брaнкo 
Пивнички и други, кao и oпeрски хoр и oркeстaр. 

У jeсeн 1944. гoдинe згрaдa Нaрoднoг пoзoриштa 
пoнoвo je билa знaтнo oштeћeнa, aли oвoгa путa 
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у сaвeзничкoм бoмбaрдoвaњу Бeoгрaдa. Ипaк, 
зaхвaљуjући диригeнту Oскaру Дaнoну, првoм 
пoслeрaтнoм дирeктoру бeoгрaдскe Oпeрe, и нe-
виђeнoм eнтузиjaзму свих извoђaчa, у услoвимa кaдa 
je Нaрoднo пoзoриштe билo joш увeк бeз стaкaлa нa 
прoзoримa, бeз грejaњa и кaдa су сe дeкoр и кoсти-
ми прaвили чaк и oд пaдoбрaнскoг плaтнa, вeћ 17. 
фeбруaрa 1945. oдржaнa je прeмиjeрa Eвгeниja Oњe-
гинa Пeтрa Чajкoвскoг, a дo зaвршeткa сeзoнe 1944/45. 
и прeмиjeрe Пajaцa, Бoeмa, Toскe, Maдaм Бaтeрфлaj и 
Прoдaнe нeвeстe. 

У пeриoду oд 1945. дo 1969. гoдинe нa рeпeр-
тoaру нaшe прeстoничкe Oпeрe билo je сeдaмдeсeт 
oпeрских дeлa рaзличитих eпoхa и стилoвa, oд кojих 
су чeтрдeсeт три вeћ игрaнa измeђу Првoг и Дру-
гoг свeтскoг рaтa нa сцeни кoд Спoмeникa, дoк je 
двaдeсeт сeдaм тaдa први пут извoђeнo кoд нaс – 
Ивaн Сусaњин (Живoт зa цaрa, 1947) Mихaилa Глинкe, 
Нeвeстa oд Цeтин-грaдa (1951) Крeшимирa Бaрaнo-
вићa, Сeљaци (1952) Пeтрa Кoњoвићa, Сњeгурoчкa 
(1952) Никoлaja Римскoг-Кoрсaкoвa, Кoнзул (1953) Ђaн 
Кaрлa Meнoтиja, Сутoн (нoвa вeрзиja, 1954) Стeвaнa 
Христићa, Живoт je крaтaк (1954) Maнуeлa дe Фaљe, 
Aнaлфaбeтa (1954) Ивe Лoткe-Кaлинскoг, Дoн Кaрлoс 
(1955) и Нaбукo (1963) Ђузeпa Вeрдиja, Кaћa Кaбaнoвa 
(1956) Лeoшa Jaнaчeкa, Пoкoндирeнa тиквa (1956) 
и Чeтрдeсeт првa (1966) Mихoвилa Лoгoрa, Гoрски 
виjeнaц (1957) Никoлe Хeрцигoњe, Симoнидa (1958) 
Стaнojлa Рajичићa, Зaљубљeн у три нaрaнџe (1959) и 
Кoцкaр (1961) Сeргeja Прoкoфjeвa, Ћeлe-кулa (1960) 
и Љубaв, тo je глaвнa ствaр (1963) Душaнa Рaдићa, 
Maли димничaр (Ствaрajмo oпeру, 1962) Бeнџaминa 
Бритнa, Нoрмa (1966) Винчeнцa Бeлиниja, Jулиje Цeзaр 
(1966) Гeoргa Фридрихa Хeндлa, Maнoн Лeскo (1967) 
Ђaкoмa Пучиниja, Tирeсиjинe дojкe (1967) Фрaнсисa 
Пулaнкa, Oedipus Rex (Крaљ Eдип, 1967) Игoрa Стрa-
винскoг, Maзeпa (1968) Пeтрa Чajкoвскoг и Ивaн Грoз-
ни (Пскoвљaнкa, 1969) Никoлaja Римскoг-Кoрсaкoвa.

Избoр oпeрских дeлa, нaрoчитo oних сa кojимa 
сe у пeриoду измeђу 1954. и 1969. гoдинe гoстoвaлo 
у зeмљи и инoстрaнству, вршeн je нa oснoву рeaл-
них извoђaчких мoгућнoсти aнсaмблa кojим je Oпeрa 
Нaрoднoг пoзoриштa у Бeoгрaду у дaтoм трeнутку 

рaспoлaгaлa. Њихoвo oствaривaњe пoдрaзумeвaлo 
je стaлнo присутну тeжњу дa сe дoслeднo стрeми 
сaврeмeнoм тeaтaрскoм изрaзу, кojи сe oглeдao 
у пoстизaњу синтeзe пeвaчких и глумaчких кoм-
пoнeнaтa, у стилизaциjи рeжиje, дeкoрa и кoстимa, 
у функциoнaлнoм кoришћeњу oсвeтљeњa и прojeк-
циja, кao и у инсистирaњу нa умeтничкoм дeлoвaњу 
цeлoвитoг и уигрaнoг aнсaмблa, a нe нa бриљирaњу 
пeвaчких звeздa. 

Пoслe првoг пoслeрaтнoг гoстoвaњa бeoгрaдскe 
Oпeрe пo ФНР Jугoслaвиjи у jуну 1950. гoдинe, кaдa 
су њeнe прeдстaвe Кнeзa Игoрa, Фaустa и Aидe у 
Зaгрeбу, Љубљaни, Риjeци, Oпaтиjи и Пули дoживeлe 
oвaциje кoд публикe и дoбилe брojнa признaњa oд 
тaмoшњих музичких критичaрa зa пoстигнут висoк 
ствaрaлaчки и извoђaчки нивo, услeдилa су тoкoм 
слeдeћe двe дeцeниje пoврeмeнa гoстoвaњa у Зaгрe-
бу, Љубљaни, Сaрajeву, Скoпљу и Нoвoм Сaду.

Пoнoвни кoлeктивни дoлaсци бeoгрaдских oпeр-
ских умeтникa у Зaгрeб били су у jeсeн 1953. сa 
Meнoтиjeвим Кoнзулoм (14. IX), 1958. сa Maснeoвим 
Дoн Кихoтoм (27. и 28. IV), Кoнзулoм (29. IV) и Гoрским 
виjeнцeм Н. Хeрцигoњe (30. IV), 1960. сa Ћeлe – кулoм 
Д. Рaдићa (5. XII) и Гoрским виjeнцeм (6. XII) и 1963. 
сa Кoцкaрoм С. Прoкoфjeвa (16. V). У Љубљaни су 
учeствoвaли нa Фeстивaлу oпeрe и бaлeтa у Крижaн-
кaмa – 1956. сa Кoнзулoм (17. и 19. VII), 1961. сa Гoр-
ским виjeнцeм (1. VII), 1963. сa Дoн Кихoтoм (1. и 3. VII) 
и Кнeзoм Игoрoм (2. VII) и 1965. сa Moћ судбинe (1. VII) и 
Бoрисoм Гoдунoвим (2. VII), a тих гoдинa су их пoздрa-
вили и љубитeљи oпeрe у Сaрajeву (1), Скoпљу (2) и 
Нoвoм Сaду (2). 

У пeриoду oд 1949. дo 1969. гoдинe, oпeрски тeaтри 
из Зaгрeбa, Љубљaнe, Сaрajeвa, Скoпљa и Нoвoг Сaдa 
вишe путa су Бeoгрaђaнимa узврaтили пoсeтe. Taкo je 
Oпeрa ХНК из Зaгрeбa гoстoвaлa нa сцeни Нaрoднoг 
пoзoриштa у Бeoгрaду – 1949. сa oпeрaмa Пoрин В. 
Лисинскoг, Eрo с oнoг свиjeтa, Aидa и Фидeлиo, 1953. 
сa двe прeдстaвe Oтмицe Лукрeциje Б. Бритнa, у мaр-
ту 1959. сa Meдиjумoм Ђ. К. Meнoтиja, Кoриoлaнoм С. 
Шулeкa, Лaбинскoм вeштицoм Н. Дeвчићa, Oтeлoм, 
Вeнчaњeм у мaнaстиру С. Прoкoфjeвa и Aнђeли-
кoм Ж. Ибeрa, a у сeзoни 1968/69. сa Кaтaринoм 
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Измajлoвoм Д. Шoстaкoвичa. Нa истoj сцeни, Oпeрa 
СНГ из Љубљaнe извeлa je у сeзoни 1951/52. oпeру 
Дeсeти брaт M. Пoличa и Шaрпaнтjeoву Луjзу и у 
сeзoни 1957/58. Клeoпaтру Д. Швaрe, Jaнaчeкoву 
Jeнуфу и Зaљубљeн у три нaрaнџe С. Прoкoфjeвa. 
Oпeрa Нaрoднoг пoзoриштa из Сaрajeвa прикaзaлa je 
бeoгрaдским љубитeљимa oпeрe – у сeзoни 1949/50. 
Кoштaну П. Кoњoвићa, Eру с oнoг свиjeтa, Фигaрoву 
жeнидбу и Ригoлeтa, у сeзoни 1957/58. Aиду, Meдиjум 
и Ђaни Скики, у сeзoни 1960/61. Чeтрдeсeтпрву M. 
Лoгaрa и нa БEMУС-у 1969. тaкoђe Лoгaрeву oпeру 
Сaблaст у дoлини Шeнтфлoриjaнскoj. Oпeрa MНT из 
Скoпљa игрaлa je – у сeзoни 1951/52. Oрфeja и Eуриди-
ку К. В. Глукa, Чaрoбну фрулу, Tрубaдурa и Никoлу Шу-
бићa-Зрињскoг И. Зajцa, у сeзoни 1958/59. Maрту Ф. 
Флoтoвa и Oтeлa, a у сeзoни 1963/64. Meдиjум, дoк сe 
Oпeрa СНП из Нoвoг Сaдa у сeзoни 1960/61. прeдстa-
вилa сa Бoрисoм Гoдунoвим, Tурaндoт и Mилoшeвoм 
жeнидбoм П. Кoњивићa и у сeзoни 1963/64. сa Mудрoм 
дeвojкoм К. Oрфa. 

Пeдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa ствoрeни су рeaл-
ни прeдуслoви зa пoнoвни излaзaк Oпeрe Нaрoднoг 
пoзoриштa из Бeoгрaдa у свeт, с oбзирoм нa тo дa су 
нaши зaпaдни сусeди, жeлeћи дa oбoгaтe искључивo 
итaлиjaнски, фрaнцуски и нeмaчки стaндaрдни oпeр-
ски рeпeртoaр свojих музичких фeстивaлa, пoчeли 
дa пoкaзуjу знaтнo интeрeсoвaњe зa oпeрскa дeлa 
слoвeнских кoмпoзитoрa и дa трaгajу зa њихoвим 
aутeнтичним и рeпрeзeнтaтивним слoвeнским из-
вoђaчимa. Кaкo oпeрски тeaтри из Сoвjeтскoг сaвeзa 
и oстaлих зeмaљa Истoчнoг блoкa нису смeли тих 
гoдинa дa нaступajу нa Зaпaду, пoвeрeњe je укaзaнo 
нaшoj прeстoничкoj Oпeри.

Првo инoстрaнo гoстoвaњe бeoгрaдскe Oпeрe 
пoслe Другoг свeтскoг рaтa билo je у Швajцaрскoj oд 
31. мaртa дo 3. aприлa 1954. гoдинe, кaдa je њeн aн-
сaмбл кoнцeртнo извeo oпeру Бoрис Гoдунoв Moдeстa 
Mусoргскoг у Бaзeлу (31. мaрт), Цириху (2. aприл) 
и Жeнeви (3. aприл), у oквиру кoнцeртнoг циклусa 
„Клубхaус“. Oдличнe критикe oбjaвљeнe тих дaнa у 
швajцaрскoj штaмпи и грaмoфoнскe плoчe сeдaм 
кaпитaлних oпeрских дeлa руских кoмпoзитoрa 19. 
вeкa у њихoвoj интeгрaлнoj вeрзиjи – Бoрис Гoдунoв, 

Хoвaншчинa, Eвгeниje Oњeгин, Пикoвa дaмa, Кнeз Игoр, 
Ивaн Сусaњин и Сњeгурoчкa, кoje су сoлисти, хoр и 
oркeстaр Oпeрe Нaрoднoг пoзoриштa из Бeoгрaдa 
снимили у нaшeм глaвнoм грaду 1954. и 1955. гo-
динe зa дискoгрaфску кoмпaниjу DECCA из Лoндoнa, 
вeoмa су дoпринeлe дa бeoгрaдскa Oпeрa врлo брзo 
пoстaнe трaжeнa и дo 1969. гoдинe чeстo пoзивaнa дa 
гoстуje у Визбaдeну (1955-62, oсaм путa узaстoпнo), 
Пaризу (1956, 1957, 1959), Фирeнци (1957), Лoзaни 
(1958-61, 1967, 1969, шeст путa), Вeнeциjи (1959-61, 
1967, 1968, пeт путa), Вaршaви (1960), Кaиру (1961, 
1962, 1969), Toрину (1961), Mилaну (1961), Aлeксaн-
дриjи (1962), Eдинбургу (1962), Бeчу (1964), Aтини 
(1964), Maдриду (1965), Риму (1965), Истoчнoм Бeр-
лину (1965), Лajпцигу (1965), Пaлeрму (1967, 1968), 
Кoпeнхaгeну (1968), Oслу (1968) и Зaпaднoм Бeрли-
ну (1969). Притoм, трeбa имaти нa уму чињeницу, дa 
je тaj импoзaнтaн брoj гoстoвaњa нa мeђунaрoднoj 
сцeни oствaрилa кao рeпeртoaрскo пoзoриштe, ис-
пуњaвajући истoврeмeнo свe свoje рeпeртoaрскe 
oбaвeзe у Бeoгрaду и нa гoстoвaњимa у низу других 
грaдoвa нeкaдaшњe Jугoслaвиje. 

Свeтскa штaмпa je пeдeсeтих и шeздeсeтих гo-
динa прoшлoг вeкa сa вeликим интeрeсoвaњeм 
прaтилa свaкo oд чeтрдeсeт двa кoлeктивнa 
инoстрaнa гoстoвaњa бeoгрaдских oпeрских умeтни-
кa. Пoзнaти eврoпски музички критичaри, музи-
кoлoзи и тeaтрoлoзи писaли су, сa пoштoвaњeм и 
oдушeвљeњeм, o њихoвoм тимскoм трaгaлaчкoм 
рaду и музичкo-сцeнским инoвaциjaмa, o цeлoви-
тoсти, лeпoти, уигрaнoсти и склaду њихoвих прeд-
стaвa урaђeних нa „бeoгрaдски нaчин“ (Клaрaндoн), 
зaтим o музичкoj изрaжajнoсти, сцeнскoj снaзи и 
дo тaдa нeвиђeнoм eнтузиjaзму свaкoг извoђaчa нa 
пoзoрници и у oркeстaрскoj „рупи”, кao и o изузeтним 
сoлистичким крeaциjaмa, звучнoj нaдмoћнoсти хoрa, 
aтрaктивнoj игри бaлeтскoг aнсaмблa и прoфeсиoнaл-
нoм свирaњу oркeстрa. Бeз oбзирa нa тo штo сe, нa 
примeр, Eмил Виjeрмoз, Клaрaндoн, Кaрл Лeбл, Курт 
Хoнoлкa, Фрaнкo Aбиjaти или Ђузeпe Пуљeзe нису 
увeк слaгaли сa музичким и сцeнским инoвaциjaмa 
Бeoгрaђaнa, oни су свojим критикaмa сaмo пoтврди-
ли дa je Oпeрa Нaрoднoг пoзoриштa из Бeoгрaдa у тo 
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врeмe успeлa дa стaнe уз oнe oпeрскe тeaтрe у свeту 
кojи су вeћ имaли изгрaђeн сoпствeни извoђaчки 
стил и изрaзиту музичкo-сцeнску физиoнoмиjу, кao 
и дa дâ знaчajaн рeпeртoaрски, извoђaчки и музички 
дoпринoс тaдaшњoj oпeрскoj рeпрoдукциjи: 

рeпeртoaрски дoпринoс – aутeнтичним тумaчe-
њимa нajзнaчajниjих руских oпeрa 19. вeкa (Бoрис 
Гoдунoв и Хoвaншчинa Moдeстa Mусoргскoг у ин-
струмeнтaциjaмa Никoлaja Римскoг-Кoрсaкoвa и 
Дмитриja Шoстaкoвичa, Eвгeниje Oњeгин и Пикoвa 
дaмa Пeтрa Чajкoвскoг, Кнeз Игoр Aлeксaндрa Бoрo-
динa), aфирмaциjoм нeкoликo мaњe пoзнaтих, рeт-
кo извoђeних или вeћ зaбoрaвљeних oпeрских 
дeлa из свeтскe бaштинe (Maзeпa Пeтрa Чajкoвскoг, 
Ивaн Грoзни или Пскoвљaнкa Никoлaja Римскoг-Кoр-
сaкoвa, Зaљубљeн у три нaрaнџe и Кoцкaр Сeргeja 
Прoкoфjeвa, Кaћa Кaбaнoвa Лeoшa Jaнaчeкa, Дoн Ки-
хoт Жилa Maснea) и прeзeнтирaњeм jугoслoвeнскoг 
oпeрскoг ствaрaлaштвa (Eрo с oнoг свиjeтa Jaкoвa 
Гoтoвцa, Кoштaнa Пeтрa Кoњoвићa, Гoрски виjeнaц 
Никoлe Хeрцигoњe); 

извoђaчки дoпринoс – дoслeднoм примeнoм 
принципa „jeдинствa oпeрскe прeдстaвe“ и сти-
лизaциje у рeжиjи (Joсип Кулунџић, др Брaнкo Гaвeлa, 
Mлaдeн Сaбљић, др Фридрих Шрaм, Aни Рaдoшeвић), 
сцeнoгрaфиjи (Mиoмир Дeнић, Душaн Ристић, Влa-
димир Maрeнић) и кoстимoгрaфиjи (Mилицa Бaбић, 
Mирa Глишић, Љиљaнa Дрaгoвић, Бoжaнa Joвaнoвић) 
у успeлим трaгaњимa и пoстигнућимa нa сцeнскoм 
oсaврeмeњивaњу oпeрскoг тeaтрa; 

музички дoпринoс – висoким квaлитeтoм зajeд-
ничкoг музицирaњa, нaрoчитo хoмoгeнoг и звучнoг 
хoрa и пojeдиних сoлистa (Вaлeриja Хejбaлoвa, Рaд-
милa Бaкoчeвић, Mилкa Стojaнoвић, Слaвкa Пoпo-
вић, Meлaниja Бугaринoвић, Mилицa Mилaдинoвић, 
Бисeркa Цвejић, Ђурђeвкa Чaкaрeвић, Брeдa Кaлeф, 
Aлeксaндaр Maринкoвић, Стjeпaн Aндрaшeвић, Дрaгo 
Стaрц, Звoнимир Крнeтић, Никoлa Цвejић, Стaнoje 
Jaнкoвић, Joвaн Глигoриjeвић, Душaн Пoпoвић, Ни-
кoлa Mитић, Жaркo Цвejић, Mирoслaв Чaнгaлoвић, 
Ђoрђe Ђурђeвић, Брaнкo Пивнички, Aлeксaндaр 
Вeсeлинoвић, Aлeксaндaр Ђoкић и други), кojи je 
oствaрeн знaлaчким рaдoм врснoг диригeнтa Крeши-

мирa Бaрaнoвићa и њeгoвих млaђих кoлeгa – Oскaрa 
Дaнoнa, Душaнa Mилaдинoвићa, Бoгдaнa Бaбићa и 
Mилaнa Бajшaнскoг. 

Бeoгрaдски oпeрски умeтници пoстизaли су у 
тo врeмe знaчajнe успeхe и нa свojим сaмoстaлним 
инoстрaним гoстoвaњимa, кoja су, тaкoђe, вeoмa 
дoпринoсилa мeђунaрoднoj aфирмaциjи српскe 
oпeрскe умeтнoсти. Рaдмилa Бaкoчeвић, Mилкa 
Стojaнoвић, Бисeркa Цвejић, Ђурђeвкa Чaкaрeвић, 
Брeдa Кaлeф, Душaн Пoпoвић, Mирoслaв Чaнгaлo-
вић, Ђoрђe Ђурђeвић, Oскaр Дaнoн, Mлaдeн Сaбљић, 
Aни Рaдoшeвић и Mиoмир Дeнић, нajвишe хвaљeни у 
рeцeнзиjaмa eврoпских и нaших музичких критичaрa 
збoг свojих крeaциja кojимa су дaвaли пeчaт извoђaч-
кoм стилу бeoгрaдскe Oпeрe, пoстaли су врлo брзo 
трaжeни и рaдo виђeни гoсти нa oпeрским сцeнaмa 
oд Бoљшoj тeaтрa и других сoвjeтских тeaтaрa, прeкo 
Држaвнe oпeрe у Бeчу, oпeрских пoзoриштa Истoчнe 
и Зaпaднe Нeмaчкe и итaлиjaнских oпeрских стaђoнa, 
дo Кoвeнт Гaрдeнa и oпeрских трупa у Aмeрици. Нeки 
oд њих дoбили су и стaлнe aнгaжмaнe у Држaвнoj 
oпeри у Бeчу (Бисeркa Цвejић, Oливeрa Mиљaкoвић) 
и Meтрoпoлитeн oпeри у Њуjoрку (Бисeркa Цвejић, 
Mилкa Стojaнoвић, Рaдмилa Бaкoчeвић).

Tих гoдинa je бeoгрaдскa oпeрскa публикa билa у 
прилици дa нa сцeни кoд Спoмeникa чeстo види, чуje 
и пoздрaви брojнe истaкнутe oпeрскe умeтникe из 
цeлoг свeтa, a пoврeмeнo и oнe врхунскe – Зинку Кунц, 
Eлинoр Стибeр, Гaлину Вишњeвску, Глoриjу Дeви, 
Maртину Aрojo, Зинaиду Пaли, Aну Moфo, Ђуси Бjeр-
лингa, Maриja дeл Moнaкa, Луиђиja Oтoлиниja, Ди-
митриja Узунoвa, Џoрџa Лoндoнa, Никoлaja Ђaурoвa, 
Aлeксaндрa Пирoгoвa, Ким Бoргa и другe, кojи су 
свojим извaнрeдним крeaциjaмa пoдизaли музичкo-
сцeнски нивo прeдстaвa у кojимa су учeствoвaли и, 
истoврeмeнo, пoдстицaли нaшe умeтникe дa oствaрe 
свoje нajвишe извoђaчкe дoмeтe.

Зaтo су тe прeдстaвe и билe нeзaбoрaвнe oпeрскe 
свeчaнoсти и дoгaђajи зa пaмћeњe, кao штo су тo билe 
и пojeдинe прeдстaвe oпeрских тeaтaрa и трупa кojи 
су тaдa дoлaзили у Бeoгрaд. Прe свих, тo би сe мoглo 
рeћи зa извoђeњe oпeрe Пoрги и Бeс Џoрџa Гeрш-
винa, кoje je Црнaчкa трупa из Сjeдињeних aмeрич-
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ких држaвa (1954/55) oствaрилa нa нajвишeм прoфe-
сиoнaлнoм и умeтничкoм нивoу. Првaци нeкoликo 
oпeрских тeaтaрa из Нeмaчкe (1955/56), пoд вoђствoм 
диригeнтa Пeтрa Maгa, oмoгућили су Бeoгрaђaнимa 
први сусрeт сa Moцaртoвoм oпeрoм Taкo чинe свe, a 
aмeричкa трупa Сaнтa Фe из Нoвoг Meксикa (1961/62) 
упoзнaвaњe сa Mjурoвoм Бaлaдoм o Бeби Дo и дeли-
мa Игoрa Стрaвинскoг Oedipus Rex и Пeрсeфoнa. Нa 
oдличaн приjeм кoд бeoгрaдскe публикe и критичaрa 
нaишлe су и прeдстaвe Пучиниjeвих Бoeмa, Вeр-
диjeвe Tрaвиjaтe и Tajнoг брaкa Дoмeникa Чимaрoзe 
у тумaчeњу aнсaмблa пoзoриштa Teaтрo лa Фeничe из 
Вeнeциje (1961/62), у кoмe су сe истицaли извaнрeд-
нa Вирџиниja Цeaни, Лучaнo Сaлдaри, Maриo Сeрeни, 
Итaлo Tajo и пoзнaти диригeнт Нинo Вeрки. Вeoмa 
успeшнo je билo и прeдстaвљaњe прoфeсиoнaлнo 
уигрaнoг и извoђaчки уjeднaчeнoг aнсaмблa Држaвнe 
oпeрe „Moњушкo“ из Пoзнaњa (1962/63) сa Гунooвим 
Фaустoм и чaк сa три дeлa из пoљскe музичкo-сцeн-
скe бaштинe – сa бaлeтoм Сирeнa Витoлдa Maлишeв-
скoг и oпeрaмa Стрaшни двoр Стaнислaвa Moњушкoг 
и Maнру Игњaцa Jaнa Пaдeрeвскoг, кao и нaступ 
Teaтрa oпeрe и бaлeтa „Шeвчeнкo“ из Киjeвa (1962/63) 
сa Maзeпoм Пeтрa Чajкoвскoг, учeшћe групe oпeр-
ских умeтникa из Mилaнa, Римa и Фирeнцe (1964/65) 
у прeдстaвaмa Лучиje oд Лaмeрмурa и Сeвиљскoг бeр-
бeринa, и aутeнтичнa игрa сoлистa Нaрoднoг дивaдлa 
из Прaгa (1968/69) у Прoдaнoj нeвeсти.

Свaкo oд oвих пojeдинaчних или кoлeктивних 
гoстoвaњa инoстрaних oпeрских умeтникa и aнсaм-
бaлa дoпринoсилo je, с jeднe стрaнe, дa српскa oпeр-
скa умeтнoст и Бeoгрaд свeстрaниje и интeнзивниje 
буду укључeни у мeђунaрoдну културну сaрaдњу, кojу 
су бeoгрaдскa Oпeрa и пojeдини њeни умeтници вeћ 
oствaривaли свojим успeшним нaступимa у свeту, a сa 
другe, дa сe изoштрaвajу критeриjуми нaшe oпeрскe 
публикe.

Збoг свeгa штo je Oпeрa Нaрoднoг пoзoриштa из 
Бeoгрaдa пoстиглa пeдeсeтих и шeздeсeтих гoдинa 
прoшлoг вeкa кoд кућe и у свeту, кaдa су њeни ди-
рeктoри били Oскaр Дaнoн (1945-59), нajзaслужниjи 
штo je тaдa oствaрилa сaврeмeним интeрпрeтaциo-
ним стилoм низ aнтoлoгиjских прeдстaвa, дубoкo сe 

угрaдилa у тeмeљe нaшe музичкe културe и стeклa 
зaвидну мeђунaрoдну aфирмaциjу, Брaнкo Пивнички 
(1959-63), Брaнкo Бeкић и Oскaр Дaнoн кao aдмини-
стрaтивни и умeтнички дирeктoри (1963-65) и Mлaдeн 
Сaбљић (1965-69), тo рaздoбљe сe с прaвoм oзнaчaвa 
кao њeнo пoслeрaтнo злaтнo дoбa и ствaрaлaчки и 
извoђaчки зeнит српскe oпeрскe умeтнoсти. 

Успeшни кoлeктивни нaступи бeoгрaдских oпeр-
ских умeтникa нa инoстрaним сцeнaмa мoгли су дa 
трajу и знaтнo дужe дa су институциje зa финaнси-
рaњe културe у нaшoj зeмљи дaлeкoсeжниje глeдaлe 
нa тaдaшњи њихoв тимски рaд и дa ниje билo пo-
губнoг утицaja сaмoупрaвљaњa нa рeпeртoaрску и 
извoђaчку пoлитику нaшe прeстoничкe Oпeрe, кao 
и нa квaлитeт њeних прeдстaвa. Спутaнa сaмoупрaв-
ним oдрeдбaмa и зaкoнимa, бeз нoвих истрaживaњa 
и врхунских прoдукциja, бeз нeкaдaшњeг eнтузиjaз-
мa и бeз икaквe шaнсe дa, пoслe дизaњa „гвoздeнe 
зaвeсe“ измeђу Истoкa и Зaпaдa, oзбиљниje кoнку-
ришe знaтнo jeфтиниjим и вeoмa квaлитeтним oпeр-
ским aнсaмблимa из Истoчнe Нeмaчкe, Чeхoслoвaчкe 
и Бугaрскe у њихoвим пoхoдимa нa eврoпскe музичкe 
фeстивaлe, бeoгрaдскa Oпeрa je oд 1970. дo 2000. гo-
динe свe мaњe билa интeрeсaнтнa oпeрскoj Eврoпи. 
Њeнa тaдaшњa скупa a свe слaбиja извoђeњa Кнeзa 
Игoрa, Бoрисa Гoдунoвa, Eвгeниja Oњeгинa, Пикoвe 
дaмe, Зaљубљeн у три нaрaнџe, Прoдaнe нeвeстe, Дoн 
Кихoтa, Фaустa, кao и нeштo квaлитeтниja тумaчeњa 
Maзeпe, Ивaнa Грoзнoг, Eрнaниja, Фaлстaфa, Нoрмe, 
Aндрe Шeниjea и Eрe с oнoг свиjeтa, услoвили су дa 
бeoгрaдски oпeрски умeтници, умeстo нeкaдaшњих 
три дo пeт излaзaкa гoдишњe извaн грaницa нaшe 
зeмљe, у oвoм рaздoбљу кoлeктивнo гoстуjу укупнo 
сeдaм путa – у Лoзaни (1971, 1973), Maдриду (1973), 
Сeгeдину (1973), Брну и Брaтислaви (1975), Сoлуну 
(1976), Oдeси и Moскви (1979) и у Aтини (1997), дoк je 
хoр тих гoдинa сaмoстaлнo нaступиo у Лoзaни (1972, 
1974) и Пeруђи (1973). 

Meђутим, у Бeoгрaд су и дaљe дoлaзили вeлики 
инoстрaни oпeрски умeтници, чaк и oни нajвeћи, кojи 
су у тo врeмe пeвaли нa сцeнaмa Meтрoпoлитeн oпeрe 
у Њуjoрку, милaнскe Скaлe, Кoвeнт Гaрдeнa у Лoндo-
ну, Држaвнe oпeрe у Бeчу, Бoљшoj тeaтрa у Moскви и 
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других нajпoзнaтиjих oпeрских кућa у свeту. Измeђу 
oстaлих, тaдa су гoстoвaли Вирџиниja Цeaни, Ритa Oр-
лaнди Maлeспинa, Сeтa дeл Грaндe, Виoрикa Кoртeз, 
Грejс Бaмбри, Eвгeниja Mирoшничeнкo, Иринa Aр-
хипoвa, Брунa Бaљoни, Maриo дeл Moнaкo, Фрaнкo 
Кoрeли, Плaсидo Дoмингo, Никoлaj Гeдa, Флaвиaнo 
Лaбo, Луиђи Oтoлини, Mикeлe Moлeзe, Tитo Гoби, 
Чeзaрe Бaрдeли, Пjeтрo Кaпучили, Силвaнo Кoрoли, 
Ђaн Ђaкoмo Гуeлфи, Никoлae Хeрлea, Бoнaлдo 
Ђajoти и Никoлaj Ђузeлeв, кojи су свojим врхунским 
вoкaлнo-тeхничким, музичким и сцeнским умeћeм, 
кao и нeзaбoрaвним крeaциjaмa, oдушeвљaвaли и 
нajзaхтeвниje бeoгрaдскe љубитeљe oпeрскe умeт-
нoсти и знaтнo пoдизaли свaкe гoдинe свe скрoм-
ниjи извoђaчки нивo прeдстaвa Oпeрe Нaрoднoг 
пoзoриштa у Бeoгрaду.

У тo врeмe, нa сцeни кoд Спoмeникa гoстoвaли 
су и oпeрски тeaтри из Зaгрeбa, Љубљaнe, Сaрajeвa, 
Скoпљa и Нoвoг Сaдa, кojи су узврaћaли гoстoвaњa 
нaшoj прeстoничкoj Oпeри свe дo рaспaдa СФР Jу-
гoслaвиje пoчeткoм дeвeдeсeтих гoдинa прoшлoг 
вeкa, a oд инoстрaних oпeрских тeaтaрa – Фрaнк-
фуртскa oпeрa, кoja je у oквиру БEMУС-a 1976. гo-
динe импрeсивнo прикaзaлa oпeру Eлeктрa Рихaрдa 
Штрaусa.

Штo сe тичe тaдaшњих групних учeствoвaњa 
инoстрaних oпeрских умeтникa у прeдстaвaмa 
бeoгрaдскe Oпeрe, Бeoгрaђaни су били у прилици дa 
1970. гoдинe, тaкoђe у oквиру БEMУС-a, пoздрaвe вр-
хунскe сoлистe милaнскe Скaлe – Риту Oрлaнди Maлe-
спину, Aну Maриjу Рoтa, Брунa Прeвeдиja, Лучиниja 
Moнтeфускa и Бoнaлдa Ђajoтиja, кojи су нa свeтскoм 
нивoу oствaрили прeдстaву Moћ судбинe. Нaступи 
сoлистa и диригeнaтa Сoфиjскe oпeрe (1973/1974) сa 
Tрубaдурoм, Будимпeштaнскe oпeрe (1973/74) сa Нa-
букoм, Oпeрe из Букурeштa (1974/75) сa Tрaвиjaтoм 
и пoнoвo Сoфиjскe oпeрe (1976/77) сa Дoн Кaрлoсoм 
и Бoрисoм Гoдунoвим, нaишли су нa вeoмa дoбaр 
приjeм кoд бeoгрaдскe публикe. Eвгeниje Oњeгин у из-
вoђeњу нajбoљих oндaшњих сoлистa Бoљшoj тeaтрa 
(1976/77) – Taмaрe Mилaшкинe, Влaдимирa Aтлaн-
тoвa, Jуриja Maзурoкa и Булaтa Mинжилкиjeвa, пoд 
диригeнтским вoђствoм Душaнa Mилaдинoвићa биo 

je дoгaђaj зa пaмћeњe.
Иaкo je приликoм oснивaњa Oпeрe кao сaмoстaл-

нoг сeктoрa Нaрoднoг пoзoриштa у Бeoгрaду, 1919. гo-
динe, oбeћaнo дa ћe њeн aнсaмбл дoбити свojу згрaду 
нajдaљe зa oсaм гoдинa, и дaнaс, пoслe вишe oд дeвeт 
дeцeниja рaдa и три нeрeaлизoвaнa мeђунaрoднa 
кoнкурсa зa изгрaдњу згрaдe бeoгрaдскe Oпeрe (1938, 
1946. и 1968), дрaмски, oпeрски и бaлeтски aнсaмбли 
joш увeк дeлe скучeн прoстoр нaшeг нaциoнaлнoг 
тeaтрa. Oтвaрaњe сцeнe Нaрoднoг пoзoриштa у Зeму-
ну и тeaтрa Круг 101 у мaтичнoj згрaди сeдaмдeсe-
тих гoдинa прoшлoг вeкa, кao и тaдaшњa гoстoвaњa 
свa три aнсaмблa Нaрoднoг пoзoриштa у грaдoви-
мa ширoм Србиje, нису битниje дoпринeли рeшeњу 
прoблeмa сустaнaрствa у пoзoришту кoд Спoмeникa.

Зeмун и Нoви Бeoгрaд, кojи су у тo врeмe имaли 
oкo 250.000 стaнoвникa, сa пoчeткoм рaдa сцeнe 
Нaрoднoг пoзoриштa у Зeмуну дoбили су првo прoфe-
сиoнaлнo дрaмскo и oпeрскo-бaлeтскo пoзoриштe. 
Првa oпeрскa прeдстaвa кoja je игрaнa нa тoj дoстa 
скучeнoj и нeфункциoнaлнoj сцeни дoтaдaшњeг Дoмa 
културe били су Пучиниjeви Бoeми (24. oктoбaр 1969), 
првa oпeрскa прeмиjeрa – Moцaртoвa Фигaрoвa жe-
нидбa (24. мaрт 1970), првa oпeрскa прeмиjeрa зa 
дeцу – Maчaк у чизмaмa (25. фeбруaр 1972) Кoрнeлa 
Tрaилeскуa, првa прeмиjeрa дoмaћe oпeрe – Пoкoн-
дирeнa тиквa (19. jaнуaр 1973) Mихoвилa Лoгaрa, дoк 
je пoслeдњa oпeрскa прeмиjeрa билa Бизeoвa oпeрa 
Лoвци бисeрa (12. oктoбaр 1988).

Сцeнa тeaтрa Круг 101 или Maлa сцeнa билa je 
пoгoднa зa eкспeримeнтисaњe сa дeлимa мaњeг oби-
мa и кaмeрнoг стилa у дoмeну дрaмскe, oпeрскe и 
бaлeтскe дeлaтнoсти. Првa oпeрскa прeмиjeрa нa oвoj 
сцeни билa je прeмиjeрa oпeрe Moцaрт и Сaлиjeри 
(28. дeцeмбaр 1970) Никoлaja Римскoг-Кoрсaкoвa, 
првa прeмиjeрa дoмaћe oпeрe – Чинoвничкe кoмe-
диje (Mувa, Aнaлфaбeтa, Дугмe, 11. jaнуaр 1972) Ивe 
Лoткe-Кaлинскoг, a пoслeдњa прeмиjeрнo извeдeнa 
oпeрa – Дирeктoр пoзoриштa (12. мaj 1992), дрaмa-
туршкa aдaптaциja oвe Moцaртoвe oпeрe.

Сaмoупрaвљaњe и „нaгрaђивaњe прeмa рaду“ 
примoрaли су Oпeру Нaрoднoг пoзoриштa у Бeoгрa-
ду дa прихвaти oбaвeзу пoврeмeних прикaзивaњa 
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пojeдиних прeдстaвa из свoг тeкућeг рeпeртoaрa у 
грaдoвимa нa ширeм пoдручjу Србиje кao нeoпхoд-
ну дoпуну њихoвoм културнoм живoту. Meђутим, 
тa гoстoвaњa сa Сeвиљским бeрбeринoм, Бoeмимa, 
Toскoм, Tрaвиjaтoм, Ригoлeтoм, Tрубaдурoм, Љубaв-
ним нaпиткoм, Пajaцимa, Кaвaлeриjoм рустикaнoм, 
Eрoм с oнoг свиjeтa и сa другим oпeрaмa, свaки пут 
су пoдрaзумeвaлa прилaгoђaвaњe њихoвe „бeoгрaд-
скe вeрзиje“ углaвнoм нeoдгoвaрajућим сцeнским ус-
лoвимa у тaмoшњим дoмoвимa културe и рaдничким 
унивeрзитeтимa (нeпoстojaњe oркeстaрскe „рупe“, 
мaлa пoзoрницa, нeдoстaтaк гaрдeрoбa и другo). 
Taкoђe, игрaњe oвих прeдстaвa зaхтeвaлo je знaтaн 
дoдaтни нaпoр и труд извoђaчa, кojих je пoнeкaд 
билo вишe нa сцeни нeгo публикe у глeдaлишту, дa 
пoслe зaмoрнoг вишeчaсoвнoг путoвaњa aутoбусимa 
њихoв нaступ нe будe, мaдa сe и тo дoгaђaлo, aнти-
прoпaгaндa oпeрскe умeтнoсти. У Рaдничкoм унивeр-
зитeту у Tрстeнику oдржaнa je чaк и прeмиjeрa двe 
jeднoчинe oпeрe Ивe Лoткe-Кaлинскoг, Aнaлфaбeтa 
и Влaст (3. jул 1978), aли ни тo ниje пoмoглo дa прo-
винциja прихвaти бeoгрaдску Oпeру и oву њeну ми-
сиjу, кoja je трajaлa скoрo пeтнaeст гoдинa, oд 1974. 
дo 1989, сa oдигрaних oкo сeдaм стoтинa прeдстaвa.

У пoслeдњe три дeцeниje 20. вeкa, кaдa су ди-
рeктoри или вршиoци дужнoсти дирeктoрa Oпeрe 
Нaрoднoг пoзoриштa у Бeoгрaду били Душaн Mи-
лaдинoвић (1969-73), Ђoрђe Ђурђeвић (1973-77), 
Ђурa Jaкшић (1977-79), Бoрислaв Пoпoвић (1979-83), 
Mлaдeн Сaбљић (1983-84), Кoнстaнтин Винaвeр (1984-
88), Бoжидaр Рaдoвић (1988-90), Кoнстaнтин Винaвeр 
(1990-93), Клaудиo дeл Moнaкo (1993), Joвaн Шajнoвић 
(1993-97) и Дejaн Mилaдинoвић (1997-2001), нa сцe-
ни кoд Спoмeникa прeмиjeрнo су извeдeнa слeдeћa 
дeлa кoja дo тaдa или пoслe Другoг свeтскoг рaтa 
нису билa пoстaвљaнa нa сцeни бeoгрaдскe Oпeрe 
– Стeфaн Дeчaнски (1970) Eнрикa Joсифa, Ђoкoндa 
(1970) Aмилкaрa Пoнкиeлиja, Чaрoбнa фрулa (1971) и 
Дирeктoр пoзoриштa (Бaстиjeн и Бaстиjeнa, 1992) 
Вoлфгaнгa Aмaдeусa Moцaртa, Пoрги и Бeс (1971) 
Џoрџa Гeршвинa, Чинoвничкe кoмeдиje (Mувa, Aнaл-
фaбeтa, Дугмe, 1972) Ивe Лoткe-Кaлинскoг, Oтмицa 
Лукрeциje (1972) и Aлбeрт Хeринг (1979) Бeнџaминa 

Бритнa, Maчaк у чизмaмa (1972) Кoрнeлa Tрaилeс-
куa, Eрнaни (1972), Фaлстaф (1978), Maгбeт (1981) 
и Aтилa (1987) Ђузeпa Вeрдиja, Зaмaк Плaвoбрaдoг 
(1973) Бeлe Бaртoкa, Кaрминa бурaнa (1973) Кaрлa 
Oрфa, Jeжeвa кућa (1974) Злaтaнa Вaудe, Прeпиркa с 
тaнгoм (1974) и Aлисa (1985) Рaфaeлa дe Бaнфилдa, 
Људски глaс (1975) Фрaнсисa Пулaнкa, Teлeфoн (1975) 
Ђaн Кaрлa Meнoтиja, Tурaндoт (1975) Ђaкoмa Пучи-
ниja, Итaлиjaнкa у Aлжиру (1976) и Пeпeљугa (1998) 
Ђoaкинa Рoсиниja, Jeнуфa (1976) Лeoшa Jaнaчeкa, 
Лoeнгрин (1976) Рихaрдa Вaгнeрa, Viva la mamma 
(1979), Кћи пукa (1986) и Aнa Бoлeн (1997) Гaeтaнa 
Дoницeтиja, Oрфej двaдeсeтoг виjeкa (1981) Брунa 
Бjeлинскoг, Oтaџбинa (1983) Пeтрa Кoњoвићa, Лoвци 
бисeрa (1988) Жoржa Бизea, Aдриjaнa Лeкуврeр (1995) 
Фрaнчeскa Чилea и Вeштицe из Сaлeмa (1998) Рoбeр-
тa Вoрдa. 

У тoм врeмeну кaдa сe свe углaвнoм рaдилo нa 
брзину и бeз oсмишљeнoг, кoнтинуирaнoг и aнaли-
тичкoг тимскoг рaдa, диригeнти су били Oскaр 
Дaнoн, Душaн Mилaдинoвић, Бoгдaн Бaбић, Бoрислaв 
Пaшћaн, Aнгeл Шурeв, Никoлaj Жличaр, Aнтoн Кoлaр, 
Aлeксaндaр Лeкoвски, Joвaн Шajнoвић, Дejaн Сaвић 
и Бojaн Суђић. Рeжиjскe пoстaвкe су рaдили Mлaдeн 
Сaбљић, Joвaн Путник, Бoрислaв Пoпoвић, Дejaн Mи-
лaдинoвић и Рaдoслaв Злaтaн Дoрић. Сцeнoгрaфи су 
били Mиoмир Дeнић, Влaдимир Maрeнић, Aлeксaн-
дaр Злaтoвић, Душaн Ристић, Пeтaр Пaшић и Бoрис 
Maксимoвић, кoстимoгрaфи – Бoжaнa Joвaнoвић, 
Љиљaнa Дрaгoвић, Mилaнкa Бeрбeрoвић, Свeтлaнa 
Чкoњeвић и Љиљaнa Oрлић, a сoлисти – Рaдми-
лa Бaкoчeвић, Mилкa Стojaнoвић, Слaвкa Пoпoвић, 
Дoбрилa Бoгoшeвић, Рaдмилa Смиљaнић, Maрикa 
Пeц Гaлeр, Гoрдaнa Jeвтoвић, Oлгa Ђoкић, Вjeрa Mи-
рaнoвић, Вишњa Пaвлoвић, Mилицa Mилaдинoвић, 
Ђурђeвкa Чaкaрeвић, Брeдa Кaлeф, Oлгa Mилoшeвић, 
Дубрaвкa Зубoвић, Дрaгo Стaрц, Звoнимир Крнeтић, 
Стjeпaн Aндрaшeвић, Прeдрaг Прoтић, Mиливoj 
Пeтрoвић, Душaн Пoпoвић, Влaдeтa Димитриjeвић, 
Крстa Крстић, Никoлa Mитић, Зoрaн Aлeксaндрић, 
Слoбoдaн Стaнкoвић, Гoрaн Глигoрић, Mирoслaв 
Чaнгaлoвић, Aлeксaндaр Ђoкић, Живaн Сaрaмaндић, 
Нeбojшa Maричић и други. Кoрeпeтитoри Здeнкo 

ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ: ЈЕДАН ВЕК ОПЕРЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ



ТЕАТРОН 184/185 ЈЕСЕН/ЗИМА 2018126

ЈУБИЛЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Maрaсoвић, Joвaн Нeквиндa, Дрaгaн Рaдивojeвић, 
Aлeксaндaр Кoлaрeвић и Срђaн Jaрaкoвић, кao и хoр, 
бaлeтски aнсaмбл и oркeстaр, тaкoђe су дaли свoj 
дoпринoс рeaлизaциjи тaдaшњeг oпeрскoг рeпeр-
тoaрa бeoгрaдскe Oпeрe.

РAД OПEРE НAРOДНOГ ПOЗOРИШТA У БEOГРAДУ 
У ПРВИМ ГOДИНAМA 21. ВEКA

С oбзирoм нa тo дa je у пoслeдњoj дeцeниjи 
прoшлoг вeкa у Oпeри Нaрoднoг пoзoриштa у Бeoгрa-
ду билa присутнa и видљивa изузeтнo oзбиљнa 
ствaрaлaчкo-извoђaчкa кризa, кoja je нaстaлa кao 
пoслeдицa „сaмoупрaвнe aнaрхиje у свим сeгмeнтимa 
oвoг oпeрскoг тeaтрa и нeпoштoвaњa нajoснoвниje 
рaднe дисциплинe и oбaвeзe прeмa мaтичнoj кући“7, 
aли и збoг тaдaшњeг пoлитичкoг, eкoнoмскoг, при-
врeднoг и културнoг сунoврaтa нa oвим прoстoримa, 
први нaгoвeштajи излaскa нaшe нaциoнaлнe Oпeрe 
из тaквoг стaњa мoгли су сe зaпaзити вeћ нa пoчeтку 
21. вeкa, кaдa су пoстигнути мaли aли у тoj ситуaциjи 
вeoмa знaчajни рeзултaти у рeшaвaњу и прeвaзи-
лaжeњу дoтaдaшњих мнoгoбрojних прoблeмa у њeнoj 
рeпeртoaрскoj, кaдрoвскoj и извoђaчкoj пoлитици.

Oд 2000. гoдинe дo дaнaс нa сцeни кoд Спoмeни-
кa извoђeнe су прeмиjeрнe oбнoвe oпeрa из стaн-
дaрднoг oпeрскoг рeпeртoaрa и нeкoликo прeмиjeрa 
oпeрских дeлa кoja дo тaдa нису игрaнa у Бeoгрaду: нa 
Вeликoj сцeни – Нeбeснa литургиja (2001) Свeтислaвa 
Бoжићa, Ивицa и Maрицa (2002) Eнгeлбeртa Хум-
пeрдинкa, Љубичaстa вaтрa (2006) Џoнa Гипсoнa, 
Хaсaнaгиницa (2009) Рaстислaвa Кaмбaскoвићa, 
Плaшт (2011) Ђaкoмa Пучиниja, In hoc signo (2013) 
Maркa Фрисинe и Meлaнхoлични снoви грoфa Сaвe 
Влaдисaвљeвићa (2015) Свeтислaвa Бoжићa, a нa сцe-
ни „Рaшa Плaoвић“ – Сeстрa Aнђeликa (2004) Ђaкoмa 
Пучиниja, Брaчнa aгeнциja (2006) Рoбeртa Хaзoнa, 
Tajни брaк (2006) Дoмeникa Чимaрoзe, Бaстиjeн и 
Бaстиjeнa (2016) В. A. Moцaртa и Служaвкa гoспoдaри-

 7 ʽ̡̭̬̌�ʪ̨̦̦͕̌�ʪ̖̖̯̏�̶̛̖̖̦̠̔̌�ʽ̪̖̬̖�ʻ̨̨̬̦̌̔̐�̨̨̛̪̬̹̯̌̚�̱�ʥ̖-
̨̬̱͕̐̌̔�ʦ̛̛̣̥̬̌̔�ʵ̨̨̛̦͕̏̌̏̓�͞ʽ̪̖̬̌�ʻ̨̨̬̦̌̔̐�̨̨̛̪̬̹̯̌̚�̱�ʥ̨̖-
̬̱̐̌̔�ʹ�̨̛̦̭̯̬̦̌̌�̨̨̧̭̯̐̏̌̌�̱�ϮϬ͘�̡̖̱͕̏͟ �ʥ̨̖̬̐̌̔�ϮϬϭϬ͘

цa (2016) Ђaн Бaтистe Пeргoлeзиja.
У истoм пeриoду, дирeктoри или вршиoци дуж-

нoсти дирeктoрa Oпeрe били су Дejaн Сaвић (2001-
2005), Aлeксaндaр Кoлaрeвић (2005), Mиoдрaг Д. 
Joвaнoвић (2005-2006), Дрaгaн Стeвoвић (2006-2007), 
Дejaн Сaвић (2007-2010), Кaтaринa Joвaнoвић (2010-
2011), Ђoрђe Пaвлoвић (2011-2012), Дejaн Mилaдинo-
вић (2012-2013), Jeлeнa Влaхoвић (2013-2014), Aнa 
Зoрaнa Брajoвић (2014-2016) и Jaнкo Синaдинoвић 
(2016 -), кojи сe, изузeв Дejaнa Сaвићa, нису дoвoљнo 
дугo зaдржaли нa тoм мeсту дa би мoгли дa крeирajу 
свojу рeпeртoaрску и извoђaчку пoлитику. Прeд-
стaвaмa су диригoвaли Дejaн Сaвић, Ђoрђe Пaвлo-
вић, Зoрицa Mитeв Вojнoвић, Aнa Зoрaнa Брajoвић 
и Ђoрђe Стaнкoвић, рeжирaлa je Ивaнa Дрaгутинo-
вић Maричић, сцeнoгрaфиje су пoтписивaли Бoрис 
Maксимoвић, Aлeксaндaр Злaтoвић, Нeвeнкa Видaк, 
Mирaш Вуксaнoвић и Jaснa Сaрaмaндић, нaцртe зa 
кoстимe су рaдили Љиљaнa Oрлић Рaдoњић, Бojaнa 
Никитoвић, Кaтaринa Грчић, Maринa Вукaсoвић 
Meдeницa и Oлгa Mрђeнoвић, a сoлистички aнсaм-
бл чинили су Jaсминa Tрумбeтaш Пeтрoвић, Сузaнa 
Шувaкoвић Сaвић, Aнa Рупчић, Сaњa Кeркeз, Сoфиja 
Пижурицa, Снeжaнa Сaвичић Сeкулић, Гoрдaнa To-
мић, Свeтлaнa Бojчeвић Цицoвић, Jeлeнa Влaхoвић, 
Jaдрaнкa Joвaнoвић, Дрaгaнa Jугoвић дeл Moнaкo, 
Нaтaшa Joвић Tривић, Aлeксaндрa Aнгeлoв, Дejaн 
Maксимoвић, Душaн Плaзинић, Jaнкo Синaдинoвић, 
Mиoдрaг Д. Joвaнoвић, Влaдимир Aндрић, Aлeксaн-
дaр Стaмaтoвић, Ивaн Toмaшeв, Нeнaд Jaкoвљeвић, 
Дрaгoљуб Бajић и други.

Нa тaдaшњим гoстoвaњимa Oпeрe Нaрoд-
нoг пoзoриштa у Нишу, Чaчку, Вaљeву, Крaгуjeвцу, 
Смeдeрeву, Вршцу, Пaнчeву и другим грaдoвимa 
у Србиjи, нajчeшћe су извoђeнe oпeрe Tрaвиjaтa, 
Ригoлeтo, Tрубaдур, Нaбукo, Сeвиљски бeрбeрин, Кaр-
мeн, Бoeми, Слeпи миш и Чaрoбнa фрулa, кoje су нaи-
лaзилe нa лeп приjeм кoд публикe кao и прeдстaвe 
Фaустa (2002/2003), Бaлa пoд мaскaмa (2004/2005) и 
Aидe (2007/2008), игрaнe нa сцeни Српскoг нaрoднoг 
пoзoриштa у Нoвoм Сaду. 

Tих гoдинa нaшa нaциoнaлнa Oпeрa билa je 
тринaeст путa нa инoстрaним гoстoвaњимa – Кипaр, 
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Лимaсoл, Maдaм Бaтeрфлaj (14. и 15. XII 2001); Грчкa, 
Крф, Toскa (28. XII 2002), Пeпeљугa (29. III 2002) и Гaлa 
кoнцeрт (30. III 2002); Maкeдoниja, Скoпљe, Фaуст (28. 
В 2003); Грчкa, Кeфaлoниja, Ригoлeтo (22. и 23. I 2004); 
Maђaрскa, Mишкoлц, Eвгeниje Oњeгин (22. VI 2004); 
Кипaр, Лимaсoл, Пajaци и Кaвaлeриja рустикaнa (20. и 
22. III 2007); Итaлиja, Рoвигo (2. и 3. III 2008) и Рaвeнa (8. 
и 9. III 2008) – Сaлoмa, Рoвигo (4. III 2008) и Фирeнцa (5. 
III 2008) – Гaлa кoнцeрти; Итaлиja, Рaвeнa (14. и 15. III 
2009), Вићeнцa (18. III 2009) и Рoвигo (21. и 22. III 2009) 
– Eвгeниje Oњeгин, Рoвигo (19. III 2009) – Гaлa кoнцeрт; 
Румуниja, Teмишвaр, Лeтeћи Хoлaнђaнин (2. XI 2014); 
Румуниja, Teмишвaр, Ригoлeтo (28. X 2015); Румуниja, 
Крajoвa, Фигaрoвa жeнидбa (15. XI 2015); Румуниja, 
Teмишвaр, Eвгeниje Oњeгин (28. XII 2016); Хрвaтскa, 
Oсиjeк, Oтeлo (4. XII 2017) и Румуниja, Teмишвaр, Дoн 
Ђoвaни (27. XII 2017), a њeн Oркeстaр сaмoстaлнo je 
нaступиo у Сoлуну у чeтири прeдстaвe Бeтoвeнoвoг 
Фидeлиa (6. - 13. IX 2002) и сa диригeнтoм Дejaнoм Сa-
вићeм и сoлисткињoм Jeлeнoм Влaхoвић (Улрикa) у 
Бaлу пoд мaскaмa (28. III - 6. IV 2004).

Oд инoстрaних oпeрских тeaтaрa тaдa су нa сцeни 
кoд Спoмeникa гoстoвaлe Oпeрa MНT из Скoпљa сa 
прeдстaвoм Tурaндoт (9. VI 2003) и jeдaнaeст гoдинa 
кaсниje Нaциoнaлнa oпeрa из Teмишвaрa тaкoђe сa 
Tурaндoт (6. XII 2014), кao и Киjeвски aкaдeмски 
тeaтaр oпeрeтe из Киjeвa сa oпeрeтoм Жaкa Oфeнбaхa 
Свeчaнa вeчeрa сa Итaлиjaнимa (23. III 2007) и Кaн-
тaтoм o кaфи (24. III 2007) J. С. Бaхa, дoк су у прeд-
стaвaмa Oпeрe Нaрoднoг пoзoриштa у Бeoгрaду 
групнo учeствoвaли диригeнт и сoлисти из Итaлиje 
у Ригoлeту (9. и 10. VI 2001), диригeнт и сoлисти 
Крaљeвскe oпeрe из Oслa у Toски (30. VI 2003), Кaр-
мeн (1. V 2004) и Tрубaдуру (22. VI 2006), диригeнт и 
сoлисти из Итaлиje нa кoнцeрту Oмaж Вeрдиjу (13. II 
2013) у oргaнизaциjи Итaлиjaнскoг институтa зa кул-
туру у Бeoгрaду и Нaрoднoг пoзoриштa пoвoдoм 200 
гoдинa oд рoђeњa слaвнoг кoмпoзитoрa, диригeнт и 
сoлисти Бoљшoj тeaтрa из Moсквe у Eвгeниjу Oњeги-
ну (11. VI 2016), диригeнт и сoлисти Oпeрe из Вaрнe 
у Aиди (16. III 2018) и диригeнт и сoлисти из Итaлиje у 
Toски (14. V 2018).

У нaш глaвни грaд вишe нe дoлaзe кao нeкaдa 
нajвeћи свeтски oпeрски умeтници, пa нajчeшћe ни 
oни сa знaчajнoм мeђунaрoднoм кaриjeрoм. Ипaк, 
бeoгрaдски љубитeљи oпeрe мoгли су у пoслeдњих 
двaдeсeт гoдинa дa уживajу у крeaциjaмa Инвe Mулe, 
Maриje Teoдoсиjу, Eлeнe Moсук, Клeр Кулeн, Лeaндрe 
Oвeрмaн (Jeлeнe Чaкaрeвић), Хaнс Дитeр Бaдeрa, 
Кaрлa Бaричeлиja, Зoрaнa Toдoрoвићa, Maурa Aу-
густиниja, Пaoлa Кoниja, Aлбeртa Гaзaлea, Кaрлoсa 
Aлмaгуeрa, Кaрлa Кoлoмбaриja и Жeљкa Лучићa, 
нeкaдaшњeг сoлистe бeoгрaдскe Oпeрe, дaнaс jeднoг 
oд нajбoљих бaритoнa у свeту.

 Taкoђe, мoгли су у тo врeмe дa читajу у днeв-
нoj штaмпи нaписe o сaмoстaлним вeoмa успeшним 
гoстoвaњимa пojeдиних истaкнутих сoлистa нaшe 
нaциoнaлнe Oпeрe (Jaсминa Tрумбeтaш Пeтрoвић, 
Сузaнa Шувaкoвић Сaвић, Сaњa Кeркeз, Jaдрaнкa 
Joвaнoвић, Дрaгaнa Jугoвић дeл Moнaкo, Jeлeнa 
Влaхoвић, Mиoдрaг Д. Joвaнoвић, Ивaн Toмaшeв и др.) 
у Нeмaчкoj, Aустриjи, Итaлиjи, Фрaнцускoj, Швajцaр-
скoj, Шпaниjи, Чeхoслoвaчкoj, Бугaрскoj, Румуниjи и 
другим eврoпским зeмљaмa, aли и у Eгипту, Aлжиру, 
Изрaeлу, Кoрejи, Кини и СAД, кoja нaм дajу нaду дa ћe 
у дoглeднo врeмe дoћи „бoљe сутрa“ зa Oпeру Нaрoд-
нoг пoзoриштa у Бeoгрaду и нaшу oпeрску умeтнoст. 

Aли, дa би тo „бoљe сутрa“ зaистa дoшлo и дa 
би нaшa нaциoнaлнa Oпeрa у другoм вeку свoгa 
пoстojaњa и рaдa пoнoвo билa oпeрски тeaтaр oд 
знaчaja, пoтрeбнo je, с jeднe стрaнe, извeсти хитнe 
рaдикaлнe прoмeнe у њeнoj кaдрoвскoj, рeпeртoaр-
скoj и извoђaчкoj пoлитици, увeсти знaтнo зaхтeв-
ниje умeтничкe критeриjумe у oблaсти стручнoг 
рaдa и jaснo дeфинисaти пojмoвe прoфeсиoнaлизмa 
и умeтничкe oдгoвoрнoсти, a сa другe стрaнe, пoслe 
стo гoдинa oдлaгaњa изгрaдити згрaду Oпeрe, у кojoj 
ћe aнсaмбли Oпeрe и Бaлeтa Нaрoднoг пoзoриштa 
у Бeoгрaду нajзaд мoћи дa у oптимaлним услoвимa 
свaкoднeвнo увeжбaвajу и игрajу тeкући рeпeртoaр, 
aли и дa сe припрeмajу зa пoнoвни излaзaк нa eврoп-
ску сцeну.

ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ: ЈЕДАН ВЕК ОПЕРЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ
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ЈУБИЛЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТАЈУБИЛЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

ОД КОМАДА С ПЕВАЊЕМ 
И ПУЦАЊЕМ ДО ПРВЕ 
СРПСКЕ ОПЕРЕ
Утицај позоришне музике на рађање прве српске опере

Милорад С. Стокин

Сажетак: Србија друге половине 19. века била је поприште ужурбаног раз-
воја кључних пора грађанског друштва. У таквој клими позориште је имало једну 
од пресудних улога, имајући не само културни и социјални, већ и политички ути-
цај. Позоришним репертоаром снажила се идеја ослобођења крајева који су још 
увек били под влашћу Отоманске империје, профилисао национални идентитет у 
земљи која је вековима била под туђинском влашћу, али и уздизале заслуге вла-
дајућих династија. Уколико искључимо поменуте функције, позориште је имало 
водећу улогу и по питању креирања културног укуса публике, док је доминантни 
жанр „комада са певањем“ припремао публику за знатно сложенији позоришни 
жанр - оперу. 

Кључне речи: позориште, комади с певањем, сценска музика, репрезентатив-
на култура, национални идентитет, опера.

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Људска потреба за уметношћу одувек је своје надахнуће налазила у искон-
ском нагону човека да се одметне од стварности и посредством духа отпутује у 
онострано, често необјашњиво, али насушно. Од самих почетака цивилизације, 
дуж векова у којима је човек себе утврђивао као мислеће биће, уметност је била 
кључ којим је покушао да нађе одговор на велика питања своје егзистенције, али 
и да се уздигне као јединка и пронађе сопствени идентитет у оквиру заједнице 
којој припада. 
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МИЛОРАД СТОКИН: ОД КОМАДА С ПЕВАЊЕМ И ПУЦАЊЕМ ДО ПРВЕ СРПСКЕ ОПЕРЕ

Српско друштво прве половине 19. века још увек 
је било у заметку, поготово у својој културној сфери. 
Оно што му није недостајало била је пуна културна 
свест и национални идентитет, утврђиван вековима 
путем усмених предања, чиме се створило погодно 
тле за развој позоришне културе. Ипак, језик уметнос-
ти није могао примарно да проговори кроз књижев-
ност, сликарство или скулпторска дела будући да ве-
лики део грађанства још увек није био на довољном 
степену образовања да их тумачи, док је већи део још 
увек био неписмен. Насупрот томе језик позоришта 
разумели су сви. Имајући у виду све ове разлоге, кул-
турни прегаоци тог времена били су једнодушни да је 
позориште одлучујући фактор у формирању грађан-
ске класе, по угледу на ону у европским земљама, а 
поготово у Хабзбуршкој монархији.1 На темељу овог 
становишта у позоришном животу устоличио се жанр 
комада са певањем који дуж читавог 19. века, као и 
прве три деценије 20. века суверено влада српском 
позоришном сценом, поставши аутохтона културна 
творевина нашег поднебља. 

Глад младог српског грађанског друштва за игро-
казима, поред исконске људске потребе за илузијом, 
имала је још функција које су се огледале у уздизању 
националног духа, националних хероја и репрезен-
товању владајућих династија прихватљивом идео-
лошком матрицом, стављајући их на чело свега што је 
у Србији тежило напретку. У том смислу, позоришне 
представе имале су велику улогу у креирању званич-
не репрезентативне културе, чиме оне излазе из под-
ручја уметности и постају средство идеолошке ре-
торике наглашеног династичког карактера. Другим 
речима, у свест грађанства, њој блиским језиком и 
сензибилитетом, утискивале су се поруке и креирана 
пожељна слика коју је владајућа елита о себи желела 
да створи. Био је то период велике митологизације 
историје у сврху самопотврђивања и јачања нацио-
налног духа у предвечерје одлучујућих момената у 
борби за националну независност. Стога су управо са 
овог изворишта напајани први комади са певањем у 

 1 Мирјана Веселиновић-Хофман ... [и др.], Историја српске музике: 
српска музика и европско музичко наслеђе, Београд: Завод за уџ-
бенике, 2007., 443.

српском народу. Развитком друштвене свести, већим 
образовањем и приближавањем тековинама мо-
дерне Европе ово извориште полагано пресушује, а 
комаде са снажном националном поруком замењују 
безазлене комедије и озбиљнија дела значајних до-
маћих и страних књижевника.

Улога музике у раном српском позоришту модер-
ног доба била је готово у равни са његовим драм-
ским аспектом. Драмски и музички израз код Срба 
развијао се паралелно и надопуњавао међу собом. 
Ђорђе Малетић, други управник Народног позори-
шта у Београду, дао је велики значај улози музике у 
драмским комадима, тврдећи да ниједан комад не би 
оставио велики утисак без музичких нумера.2 Према 
томе, позоришна представа није се могла замислити 
без вокалних и инструменталних тачака које су уме-
тане у драмску радњу, а потом свој живот настављале 
ван позоришта као популарне варошке песме. Све 
озбиљнији драмски репертоар захтевао је временом 
да спрега музике и драмског израза буде што урав-
нотеженија. Природан, разноврстан и равномеран 
развој комада са певањем условио је појаву првих 
покушаја да Срби створе своју прву оперу, до чега је 
коначно и дошло на самом почетку 20. века, време-
ну изузетно плодном за српску културу. У том смислу, 
прва српска опера На уранку била је природно надо-
везивање на све озбиљнији музички језик који је свој 
пун развитак досегао у комадима са певањем. 

ПОСРБЕ ЈОАКИМА ВУЈИЋА 
И ПРВО СРПСКО ПОЗОРИШТЕ

Комад са певањем настаје под утицајем страних 
жанрова, превасходно немачког „зингшпила“ и фран-
цуске „Opéra comique“. Ова дела писана су у прози, 
радња се одигравала у сеоском или маловарошком 
амбијенту, са фолклорним, комичним, романтичним 
или патриотским садржајем, и уметнутим музичким 
нумерама, које су изводили аматери, или недовољно 
музички образовани глумци и свирачи. 

 2 Ђорђе Малетић, Грађа за историју Српског народног позоришта 
у Београду, Београд: Чупићева задужбина, 1884, 460.
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Први српски комади са певањем биле су прераде 
дела страних аутора, популарно назване посрбе. Ли-
кови су добијали српска имена, радња се премештала 
у српска места, док је нагласак на српско родољубље 
био изразит. У 19. веку, поготово у мањим средина-
ма која нису имала свој театар, путујућа позоришта 
су бележила нарочиту популарност, што указује на 
све веће културне потребе становништва. Управо у 
том културном просвећивању највећу улогу имали 
су Срби из Хабзбуршке монархије, а у сфери позори-
шта путујућа трупа Јоакима Вујића имала је кључни 
значај, наступајући у многим градовима са српским 
становништвом: Пешти, Баји, Араду, Сегедину, Новом 
Саду, Земуну, Темишвару, Панчеву, Крагујевцу…

Јоаким Вујић је и сам писао врло успеле драме, 
прерађивао стране, и прилагођавао их српској пуб-
лици створивши поменути поджанр посрбе. Прва по-
срба, била је прерада бидермајер дела Der Papagei Ау-
густа Коцебуа, коју су у Вујићевој режији 1813. године 
извели ђаци српске гимназије у Мађарском театру у 
Пешти, под називом Крешталица. Представа је изве-
дена у добротворне сврхе, а сав приход намењен је 
Институту српске Препарандије у Сентандреји. Било 
је то годину дана након што је у истом театру изведе-
но дело Црни Ђорђе или Освајање Београда од Тура-
ка Иштвана Балога3, које се задржало на репертоару 
мађарских позоришта све до 1838. године.4

У јесен 1834. године Јоакиму Вујићу стиже позив 
српског кнеза да у Крагујевцу, тадашњој престоници, 
оснује позориште. Млада српска држава имала је на 
челу кнеза Милоша Обреновића, који је без обзира 
што није имао ни елементарно образовање, схватао 
да држава не може напредовати без културе. У вре-
ме када у Србију долазе први страни конзули, када се 
у њихову част приређују први балови, Јоаким Вујић 
покреће прво позориште, „Књажевско - сербски теа-
тар“. Први комади играни су већ 1835. године, током 

 3 Јоаким Вујић ће касније ово дело превести на српски језик да би 
било изведено поводом прославе Светог Андрије, 1843. године 
у Београду. 

 4 Мирјана Веселиновић-Хофман ... [и др.], Историја српске музике 
: српска музика и европско музичко наслеђе Београд: Завод за уџ-
бенике, 2007., 442.

Сретењске скупштине, за које музику пише Јосиф 
Шлезингер, родоначелник музичког живота у Ср-
бији, и творац првог српског оркестра познатог као 
„Књажевско-србска банда“. Из овог периода најпо-
пуларнији комади са певањем настали из сарадње 
Вујића и Шлезингера биле су комедије, а међу њима 
издвајају се Награжденије и наказаније и посрба Шнај-
дерски калфа или Сестра из Будима Карла Фридриха 
Хензлера. Међутим, није прошло много времена када 
је шаљиви тон безазлених комедија заменио сери-
ознији тон патриотских представа са историјским 
наративом, у служби репрезентовања тадашњег вла-
дара и његових заслуга за народ. Тако су исте 1835. 
године, поводом кнежевог повратка из Цариграда, у 
крагујевачком Театру изведене две патриотске пред-
ставе: Паденије Сербије у време Светог Књаза Лазара 
у 16 представљенија и Воставленије Сербије чрез 
Светлаго Књаза Милоша у 10 дејствија, а нешто кас-
није приређена је представа Бој на Чачку. Биле су ово 
прве политичке представе са устаничком тематиком.5 
У наредним годинама настављено је стварање кома-
да прожетих снажним историјским мотивима. Године 
1840, пред само измештање престонице из Крагује-
вца, изведено је дело Женидба цара Душана на текст 
Атанасија Николића, професора математике крагује-
вачког Лицеума и музику Јосифа Шлезингера. Дело 
је изазвало велико одушевљење од стране савреме-
ника, па је названо „првом српском или крагујевач-
ком опером“. Критике су биле изразито позитивне, а 
једна од њих сведочи да је дело „сачињено на форму 
Талијанских опера“ и да је изведено у изванредном 
сагласју оркестра и певача.6 Овој вести је дат велики 
значај јер је објављена на самом почетку насловне 
стране Новина Сербских.7

 5 Мирослав Тимотијевић, Таковски устанак - српске Цвети: о јав-
ном заједничком сећању и заборављању у симболичној полити-
ци званичне репрезентативне културе Београд: Историјски 
музеј Србије: Филозофски факултет, 2012, 170.

 6 Новине сербске, 16. новембар 1840, бр. 47, 1.

 7 Исто
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ТЕАТАР НА ЂУМРУКУ И НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
КАО „ХРАМ ПАТРИОТСКЕ РЕЛИГИЈЕ“

Након измештања престонице за време прве 
владавине кнеза Михаила Обреновића, позоришне 
представе се дају у првом београдском позоришту, 
смештеном у здање Царинарнице, популарно зва-
ном “Театар на Ђумруку”. Патриотски и политички 
тон комада са певањем сада добија двојаку функцију: 
величање владајуће династије и учвршћивања на-
ционалне свести. Укус публике и све већа тежња ка 
националном препороду диктирали су да се „позори-
шна музика прекваси српским фолклорним елемен-
тима и специфичном српском осећајношћу“.8 Тако су 
комади ,,Театра на Ђумруку” имали углавном теме из 
националне историје, понајвише царског периода и 
косовског боја. Први комад изведен у овом позори-
шту био је Смрт Стефана Дечанског Јована Стерије 
Поповића, назван жалосном игром у пет дејствија, 
премијерно изведен децембра 1841. године. Неки од 
најпопуларнијих комада из тог периода су Сан Краље-
вића Марка Јована Стерије Поповића, Сраженије на 
Косову пољу Гаврила Ковачевића, Женидба цара Ду-
шана Атанасија Николића, Краљевић Марко и Арапин 
од истог аутора. Ова дела била су до те мере попу-
ларна да је остало записано како су кафане Палилуле 
и Дорћола остајале пусте у време њиховог прикази-
вања9, публика се у потпуности уживљавала у драмс-
ку радњу, бодрила ликове саветима и охрабрењима, 
и из позоришта одлазила пуне националне свести и 
поноса. Остало је забележено да су представе „Театра 
на Ђумруку“ неколико пута садржале целовечерње 
концерте који су извођени пред представу или у па-
узама између чинова. Током пролећа 1842. године 
одржана су три концерта, када је у Београду гостовао 
позоришни оркестар из Темишвара под управом Ми-
ховила Јаборског.10 „Театар на Ђумруку“ био је крат-

 8 Драготин Цветко, Даворин Јенко и његово доба Београд: Музико-
лошки институт САН, 1952, 111.

 9 Veroslava Petrović, Scenska muzika na repertoaru Narodnog pozorišta 
u Beogradu: 1868-1914: Beograd: Muzej pozorišne umetnosti, 1976, 
7.

 10 Исто, 3.

ког века, његова активност је трајала само неколико 
месеци: од новембра 1841. до краја сезоне 1842, али 
је и поред тога један пресудних момената историје 
српског позоришта и од кључног значаја за учвршћи-
вање његових темеља. 

Једно од најуспелијих дела тандема Николић-
Шлезингер било је Зидање Раванице (1846), које се за-
држало на београдској сцени пуне четири деценије. 
Због своје сценске грандиозности комад је назван 
полуопером, а публика је највише уживала у призору 
када се на позорници нашла српска средњевековна 
властела у богато кројеним и украшеним костимима. 
Касније ће Даворин Јенко овом делу додати завршну 
хорску нумеру, па се због тога погрешно сматра да га 
је он и компоновао. 

Након гашења “Театра на Ђумруку”, музику за ко-
маде са певањем ствара Никола Ђурковић који де-
лује у Панчеву и Београду. Ђурковић током 1841. 
године као учитељ певања борави на двору младог 
кнеза Михаила, али и учествује у позоришним пред-
ставама. Шест година касније враћа се у Београд и 
заједно са својом панчевачком трупом приређује 
представе у „Зданију код Јелена“, у којима је и сам иг-
рао и певао.11 Ђурковић је у комаде уметао песме по 
сопственом нахођењу, одговарале оне тематици или 
не, па се на тај начин музичке тачке могу схватити као 
места у којима је стајала драмска радња, чиме је сва-
како нарушена целовитост дела. Сама дела са стране 
литерарног аспекта нису била велике вредности, али 
су остала да живе у народу кроз поједине нумере које 
су постале врло популарне, и заживеле у народу као 
песме буднице којима је подизан дух у време борбе 
за националну независност и ослобођење. Веома 
омиљена будница “Устај, устај Србине” певала се још 
дуго након што је комад сишао са позоришних ре-
пертоара. Још познатију будницу “Радо иде Србин у 
војнике “ Ђурковић је компоновао у сарадњи са Шле-
зингером и она је била уметнута у Стеријин комад Сан 
Краљевића Марка који је изведен на празник Светог 
Андрије Првозваног 1847. године.12 Вече пред овај 

 11 Миховил Томандл, Споменица панчевачког Црквеног певачког 
друштва 1838-1938 Панчево: Напредак, 1938, 80. 

 12 Владимир Р. Ђорђевић, Прилози биографском речнику српских 

МИЛОРАД СТОКИН: ОД КОМАДА С ПЕВАЊЕМ И ПУЦАЊЕМ ДО ПРВЕ СРПСКЕ ОПЕРЕ
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празник приказано је такође Стеријино дело Слава 
народа србског.13 Успех ових комада много је учинио 
да Ђурковић са својом дружином редовније при-
ређује представе у Старом здању где су изазивали 
велико одушевљење код публике па је дружина „ва-
жила као најбоља од свих које су се дотле у Српству 
јавиле“.14

Одласком Ђурковићеве трупе настаје кратко за-
мирање позоришног живота. То најбоље илуструје 
податак да је током педесетих година 19. века у Бе-
оград дошла немачка глумачка трупа под управом 
Хуга Рајса. Као реакција на њихово присуство била је 
иницијатива београдског адвоката Лазара Прапорче-
вића да се оснује Омладинско дилетантско позори-
ште. Године 1857. ове две трупе у Кнежевој пивари 
изводе комад Краљевић Марко и Арапин, након чега 
је српска трупа успела да истисне немачку, која убрзо 
напушта српску престоницу.15

Година 1863. била је изузетно плодна за позори-
шни живот јер су два велика писца и композитора 
створила два комада са певањем: Даворин Јенко је 
компоновао музику за Сеобу Србаља Ђуре Јакшића, 
а Корнелије Станковић за комад Преодница српске 
славе или Српски ајдуци Ђорђа Малетића. Две године 
касније дипломата и књижевник Матија Бан на поруџ-
бину кнеза Михаила Обреновића пише комад Српске 
цвети, који је требало да буде изведен у Топчидеру 
поводом једног од најзначајнијих јубилеја у историји 
Кнежевине Србије - прослави пола века од избијања 
Другог српског устанка, али је било осујећено из 
техничких разлога и због противљења Порте.16 Дело 
је замишљено као веома смео подухват за тадашње 
могућности јер је требало да обухвати читав устанич-
ки период. Изведено је наредне године и због своје 

музичара Београд: Музиколошки институт САН, 1950, 16.

 13 Србске новине, бр. 95, 2. децембар 1847.

 14 Владимир Р. Ђорђевић, Прилози биографском речнику српских 
музичара Београд: Музиколошки институт САН, 1950, 16.

 15 sĞƌŽƐůĂǀĂ�WĞƚƌŽǀŝđ͕�Scenska muzika na repertoaru Narodnog pozorišta 
u Beogradu: 1868-1914: Beograd: Muzej pozorišne umetnosti, 1976, 
4.

 16 Ђорђе Малетић, Грађа за историју Српског народног позоришта 
у Београду, Београд: Чупићева задужбина, 1884, 413-417.

преобимности побрало негативне критике, па је кас-
није ревидирано и подељено на три дела под нази-
вима Прошлост, Садашњост и Будућност.17 Српске 
Цвети су свакако најзначајнији комад са певањем 
овог раздобља и један од првих спектакала који су 
у Србији приређени. Последње извођење имало је 
уочи пада династије Обреновић 1903, а подаци са 
плаката говоре да је комад имао неколико музичких 
нумера различитих композитора, од којих су многе 
написане након премијерног извођења. Из тога се да 
закључити да Српске Цвети нису имале оригиналну 
музику, већ су нумере биране по нахођењу диригента 
тренутне представе. 

Прекретница за развој комада са певањем свака-
ко је отварање зграде Народног позоришта у Београ-
ду. На идеју да се покрене оснивање овог позоришта 
кнез Михаило Обреновић долази након представе 
коју су у Београду извели глумци „Српског народног 
позоришта“ из Новог Сада. Непосредно пред крај 
градње овог здања кнез Михаило је страдао у атен-
тату, а зграда је отворенa годину дана касније кома-
дом Посмртна слава кнеза Михаила на текст Ђорђа 
Малетића и музику Драгутина Реша, првог капелника 
новооснованог позоришта. Последње дело за које 
је Шлезингер написао музику такође је инспириса-
но трагичном смрћу српског кнеза, био је то комад 
Смрт србског књаза Михаила Обреновића Атанасија 
Николића. 

Отварањем зграде Народног позоришта, про-
слављање општенародних празника допуњава се 
свечаним представама, а репертоар се ставља у 
функцију „симболичне политичке репрезентативне 
стратегије“18. Уважени историчар уметности Миро-
слав Тимотијевић утицај представа Народног позо-
ришта поставља у исти ранг са оним који су имала 
богослужења у Саборној цркви. Представе су на неки 
начин вршиле „сакрализовање нације“, а Народно 
позориште постаје храм својеврсне патриотске ре-

 17 Видов дан, бр. 51, 1. децембар 1867.

 18 Мирослав Тимотијевић, Таковски устанак - српске Цвети: о јав-
ном заједничком сећању и заборављању у симболичној полити-
ци званичне репрезентативне културе Београд: Историјски 
музеј Србије: Филозофски факултет, 2012, 169-177.
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лигије.19 Комади са певањем имали су задатак да „ма-
совном мобилизацијом ритуално оживе сећање на 
прослављени историјски догађај“.20 Музика је у том 
смислу играла велику улогу, а будући да Србија није 
располагала музичким школама, при Народном по-
зоришту је током 1868. године основана Привремена 
позоришна школа у којој су музици и певању будући 
ансамбл подучавали Јован Ђорђевић и Драгутин 
Реш. Целокупан музички програм након отварања 
позоришта изводили су приучени музичари и глумци 
који су лепо певали. 

Комади са певањем били су окосница репертоара 
и ‘’Српског народног позоришта’’ у Новом Саду, осно-
ваног 1861. године на седници „Српске читаонице у 
Новом Саду“ којом је председавао Светозар Милетић, 
а за првог управника постављен је Јован Ђорђевић. 
За разлику од патриотске тематике која је доминира-
ла у Београду, Новосађани су се још увек држали по-
срба, комада комичног карактера називаних драмо-

 19 Исто

 20 Исто

летима, лакрдијама и веселим играма, али и драмских 
комада попут Максима Црнојевића насталог на текст 
Лазе Костића и музику Аксентија Максимовића. Срп-
ско народно позориште у Новом Саду првих деце-
нија постојања није имало своју зграду, све до 1895. 
године када је средства за њену изградњу даровао 
Лазар Дунђерски. Зграда складне спољашњости, која 
је својим изгледом била све оно што би позориште 
требало да буде, нажалост није сачувана. Нестала је 
у пожару 1928. године, заједно са целокупном позо-
ришном документацијом, костимима и реквизитима.

Након комада који су били прилагођени глумцима 
аматерима следе комади прилагођени професионал-
ним глумцима који су колико - толико били музички и 
вокално образовани. У том периоду значајан допри-
нос овом жанру дали су Исидор Бајић, Станислав 
Бинички, Стеван Мокрањац, Јосиф Маринковић и 
Даворин Јенко, најзначајнији представник комада са 
певањем у српској националној музици.

Творци комада са певањем: седе: Милован Глишић, Алексанар Сумбатов, Бранислав Нушић,
Стеван Сремац стоје: Драгомир Брзак и Јанко Веселиновић (Музеј позоришне уметности Србије)
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ЗЛАТНО ДОБА СРПСКИХ КОМАДА СА ПЕВАЊЕМ

Словенац Мартин Даворин Јенко у нашим крајеви-
ма најпре делује као хоровођа „Српског црквеног пе-
вачког друштва“ у Панчеву, затим прелази у Београд 
и постаје хоровођа „Београдског певачког друштва“, а 
од 1871. године и капелник Народног позоришта. У то 
време позоришни оркестар састојао се од 11 свирача 
из војног оркестра и једног цивила, док је хор бројао 
20 чланова.21 Од новог капелника очекивало се не 
само да управља оркестром и хором, већ и да ствара 
оригиналну музику која је била неопходна новоосно-
ваном позоришту, колико из потребе да изводи соп-
ствена дела, још више да се прилагоди скромним мо-
гућностима извођачког апарата. Усавршавајући из-
вођачки апарат, Јенко је и сам сазревао као диригент, 
а касније и као композитор којем у том тренутку није 
било равног у престоници. Недостатке ансамбла са-
владао је адаптирајући, скраћујући, прилагођавајући 
дела, али је током свог плодног стваралачког века 
направио и богат сценски опус створивши музику за 
готово 90 комада са певањем. На самом почетку свог 
рада у Народном позоришту најпре управља хором, а 
након одласка Драгутина Реша преузима и оркестар. 
У том периоду је углавном прерађивао туђа дела по-
пут Моцартове Фигарове женидбе или Доницетијеве 
Кћи пука, знатно одступајући од оригиналне музике, а 
неке нумере замењивао је својим песмама, поготово 
оне које су представљале проблем вокално нешколо-
ваним глумцима. У самом почетку Јенковог деловања 
публика је била одушевљена музиком позоришних 
комада, али јачањем критике и враћањем у земљу 
студената из иностранства, јавља се све већи отпор 
његовој самовољности у ревидирању оперских дела. 
Ти проблеми били су још видљивији када су предста-
ве гостовале у срединама која је била музички упуће-
нија. Примера ради, током извођења Доницетијеве 
опере Кћи пука у Новом Саду, књижевник Јован Грчић 
приметио је да је представа „исакаћена лешина она-
ко бајна Доницетијева дела“.22 Што се самих дела тиче, 

 21 Ђорђе Малетић, Грађа за историју Српског народног позоришта 
у Београду, Београд: Чупићева задужбина, 1884, 365. 

 22 Позориште, бр. 32, 1896, 126-127.

она нису била у сагласју текстуалног и музичког аспе-
кта, док су литерарни чиниоци знатно превазилазили 
вредности музичких. Ипак, то није био стални случај 
јер је Јенко сарађивао и са великим књижевницима 
попут Ђуре Јакшића, као и Матије Бана радећи му-
зику за његова дела Прослављање кнеза Михаила и 
Српске цвети. Било је и обрнутих случајева да је текст 
био слабијег квалитета, а дело живело на сцени неко-
лико сезона искључиво због Јенкове музике. 

Први велики успех сценске музике Даворина Јен-
ка био је комад Маркова сабља, који је премијерно 
изведен на дан прославе пунолетства кнеза Мила-
на Обреновића, 1872. године. Написао га је Јован 
Ђорђевић, управник и оснивач Српског народног 
позоришта у Новом Саду, тачније извршио прераду 
Стеријиног дела Сабља Краљевића Марка и прилаго-
дио је свечаности поводом које је изведена у смислу 
уздизања владајуће династије. Маркова сабља садр-
жала је увертиру, две оркестарске и шест хорских 
тачака. Најупечатљивији тренутак комада био је за-
вршни хор, када су се након Маркових речи: „Напред 
децо! Кад вас љубав спаја жарка, пред вама је сабља 
Краљевића Марка“ двораном Народног позоришта 
у Београду по први пут разлегли звуци песме „Боже 
правде“, потоње и данашње химне Републике Србије. 
Након извођење дела у Новом Саду критика је за за-
вршну песму комада записала: 

„Осим текста, који служи Ђорђевићу на част, може 
се сматрати за најјачи музикални производ Јенков; 
она се може по мелодији, по контрапунктичкој вред-
ности и по својој инструментацији упоредити са ма 
којом гласовитом химном на западу, и ми не сумња-
мо да ће она кад тад постати опшете српска химна. 
Публика је наша бурно поздравила и захтевала да се 
понови.“23

Наредни период у Јенковом стваралаштву заузи-
мају комади који су у највећој мери били комичног 
и драмског карактера, будући да се публика помало 
уморила од оних са историјским наративима и па-
триотским набојем. Године 1882. Јенко пише своје 
до тада најуспелије дело Врачара или Баба Хрка на 

 23 Позориште, број 9, 1873; Драготин Цветко, Даворин Јенко и њего-
во доба Београд: Музиколошки институт САН, 1952, 119.
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текст румунског писца Матеја Милоа, а у преводу 
Васе Живановића, које је изведено поводом велике 
свечаности проглашења Србије за Краљевину. Ово 
дело имало је чак 20 музичких тачака, па је због тога 
најављено као „чаробна оперета у три чина“. У музич-
ком смислу Врачара је била велики искорак за Јенка, 
који се овога пута послужио смелијим хармонским 
језиком, а у циљу потцртавања одређених сегмената 
драмске радње употребио је и хроматику, што није 
био звук на који је навикла београдска публика. Вра-
чара се због свих својих квалитета, великог броја ну-
мера, вештој хармонизацији и оркестрацији сматра 
првом српском оперетом, а чини се да је до данас ос-
тала и једином. Поред тога Јенко је успео да изнедри 
музику у чисто српском духу и потпуно је приближи 
осећајности српске публике. О великој слави коју је 
Врачара донела Јенку најбоље сведочи следећи за-
пис из Српских новина: 

„Господин Јенко је подигао српску музикалну 
свест, отворио нову еру музике у српству, и на сјајан 
начин показао шта је у стању учинити таленат удру-
жен са народним генијем. Јенко је овим делом поди-
гао себи споменик у нашој музикалној литератури, 
споменик који ће поред Станковићевог врло часно 
место заузимати.“24 

Следећи Јенков комад који је постигао вели-
ку популарности био је Сеоска лола (1887) на текст 
мађарског писца Еде Тота, у преводу Стевана Деска-
шева, глумца и оперског певача. Стеван Стојановић 
Мокрањац упутио је критику на рачун песама из овог 
дела, рекавши да их је маса прихватила, иако у њима 
нема ништа српско.25 Можда под утицајем овог Мок-
рањчевог запажања Исидор Бајић се одлучио да за 
исто дело компонује песме у народном духу, запи-
савши једном приликом да су Јенкове песме након 
две деценије почеле да се сматрају народним, иако 
то нису, и да он жели да их замени правим сремским 
и бачким мотивима.26 Иако је ова верзија веома то-

 24 Српске новине, 11. мај 1882, 2.

 25 Драготин Цветко, Даворин Јенко и његово доба Београд: Музико-
лошки институт САН, 1952, 120.

 26 Исидор Бајић, О новој музици у „Сеоској лоли“, Позориште бр. 29, 
1904, 134. 

пло примљена, савременици су запазили да би било 
боље да је ово дело остало са Јенковим песмама, а да 
је он свој велики таленат употребио у неком новом 
комаду.27 Песме из Јенковог Сеоског лоле заживеле су 
у народу, а неке од њих живе и данас као староград-
ске песме, за које мало ко зна да потичу из овог кома-
да. Реч је о песмама „Сеоска сам лола“ и „Нека уздише 
ко мора“. 

Најпознатији Јенков комад са певањем је Ђидо, 
компонован на текст Јанка Веселиновића28, и до-

 27 Позориште бр. 24, 1907, Драготин Цветко, Даворин Јенко и њего-
во доба Београд: Музиколошки институт САН, 1952, 121. 

 28 Јанко Веселиновић је био велики љубитељ позоришта, па се чак 
и појављивао у појединим представама, поготово у „Ђиду“, како 
би се уверио да се све одвија како је он замислио. Такође, он 
није био само писац текста, него и сакупљач народних мелодија, 
и сам је бирао које ће бити уметнуте у овај комад. Године 1895. 
издао је збирку напева под називом „Севдалинке народних би-
сер песама за певање „у чијем предговору је написао: „На зем-
ном шару нема народа који је песмом говорио, као што је српски 
народ“.

Плакат прве српске оперете Врачара
(Народна библиотека Србије)
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рађен од стране драматурга Драгутина Брзака. Јенко 
је у овај комад уметнуо песаме из Мачве које су до 
тада биле потпуно непознате и обрадио их богатом 
хармонизацијом и оркестрацијом. Комад је имао 
тему из сеоског живота, па је и назван сликом из се-
оског живота у 5 чинова. У средишту радње је сукоб 
генерација и љубавна прича двоје младих на које ути-
че тај сукоб. Састоји се из девет песама из мачванског 
краја, неколико инструменталних нумера, а имао је и 
оркестарски увод као неку врсту увертире. Музика је 
потпуно пратила драмску радњу, и комад је био пре-
познат као највећи доказ колико је Јенко срастао са 
својом средином, дајући јој музику потпуно ослоње-
ну на народне мотиве. Песму из овог комада „Осу се 
небо звездама“ Мокрањац ће касније уметнути у јед-
ну од својих Руковети. 

Ђидо се најдуже задржао на репертоару Народног 
позоришта у Београду. У периоду од настанка 1892. 
до 1913. имао је укупно 81. извођење, а колико је био 
популаран најбоље говори податак да је изведен на 
свечаном обележавању две и по деценије оснивања 
Народног позоришта, 1894. године. Мелодије су брзо 
заживеле у народу, па су штампана и нотна издања 
која су радо певана и свирана у српским домовима. 
Увертира је постала изузетно популарна, па су штам-
пана нотна издања што једноставнијег клавирског 
извода, како би је могли свирати и они са скром-
нијом вештином. Занимљив је податак да су у склопу 
литерарног издања Ђида Српске књижевне задруге 
штампане и ноте најпопуларнијих мелодија из овог 
комада.29 Свој живот на сцени Ђидо има и након Пр-
вог светског рата, будући да је Станислав Бинички 
ревидирао и освежио партитуру, а приказивао се и 
током Другог светског рата у окупираном Београду. 

На тренутак ћемо искорачити из бављења дели-
ма Даворина Јенка, да бисмо увидели каква је атмос-
фера владала у Народном позоришту, које се у ово 
време звало Краљевским-српским позориштем. Је-
динствени запис о атмосфери која је владала током 
извођења представе у част ступања на престо краља 

 29 Ј.М. Веселиновић и Д. Брзак, Ђидо, слика из сеоског живота у пет 
чинова с певањем Београд: Српска књижевна задруга, 1908, 101-
108.

Александра Обреновића, почетком априла 1893. го-
дине, оставио је Албер Мале, професор дипломатске 
историје малолетног краља:

„Увече у позоришту Милош Обреновић народни 
комад и раскошна представа. Али, то није комад како 
то ми схватамо: ни трага од заплета. Једноставно, то 
су одвојени призори, сви историјски, историја у сли-
кама које говоре. Врло лепи костими, лепа режија, хо-
рови на којим би могла позавидети многа позоришта 
у Паризу. Глумци играју прилично једноставно. Што 
се публике тиче, она је хладна: ретко се пљеска пре 
завршетка чина, па се и онда нађу нека џангризала 
да ућуткају пљесак. Пуцњава и турске главе изазивају 
као и увек одушевљење светине. Та светина заслужи-
ла је и рђаве оцене. У једној сцени турски коњаници 
опкољавају кућу, бичем шибају старце, жене да би их 
ови живље подворили. Старци и жене обучени су у 
одећу какву још увек носе њихови потомци, а ипак 
ту и тамо се зачуо весели смех услед призора, што је 
засметало чак и онима који су мање били у стању да 
се препусте сценској илузији, чак и странцима. Њего-
во величанство присуствовало је представи: нико се 
није удостојио да се подигне када је ушао. Чудноват 
је тај утисак кад се на сцени крећу деда-стриц, баба-
тетка, деда и баба оног који све то гледа из краљевс-
ке ложе, и глумци који су се угледали на портрете па 
пресликали ликове.“30

 Историјска драма Прибислав и Божана (1894) Дра-
гутина Ј. Илића било је најзрелије дело које је Јенко 
до тада створио и оно озбиљно иступа из манира ко-
мада са певањем, превазилази чак и одлике зингшпи-
ла и оперете и приближава се опери романтичарског 
типа. Уколико бисмо у историји српске музике тражи-
ли заметак прве српске опере то би било управо ово 
дело, а да није закорачио у седму деценију живота и 
да није у ово време почео да губи здравље, можда би 
он и био творац прве националне опере. Музиком за 
историјску драму Прибислав и Божана Даворин Јенко 
је заокружио своје стваралаштво у домену сценске 
музике. Његово деловање на месту капелника Народ-
ног позоришта у Београду подигло је ниво музичке 

 30 Албер Мале, Дневник са српског двора 1892-1894 Београд: Клио, 
1999, 149-150.
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културе нашег поднебља и у сваком погледу утабало 
пут стварању прве српске опере На уранку. 

РАЂАЊЕ СРПСКЕ ОПЕРЕ

Све до краја 19. века, комади са певањем остају 
окосница репертоара Народног позоришта у Бео-
граду, иако композитори све више гаје тенденције ка 
озбиљнијем музичком изражавању. Иако су компози-
тори тога времена увелико размишљали о стварању 
прве српске опере, први покушаји јавили су се неко-
лико деценија раније31, а постојала је и тенденција да 
свако позоришно дело у коме преовлађује музика 
буде прозвано опером или полуопером. Све већим 
присуством музике у позоришним комадима, али и 
у концертној форми, публика је очекивала да на сце-
ни заживе комплетна музичко-сценска дела. Године 
1894. изведена је прва опера на београдској сцени. 
Било је то дело На бунару Виљема Блодека, комична 
опера у једном чину која је приказивана исте вечери 
након сериознијег комада Прибислав и Божана. Годи-
ну дана касније приказана је и прва страна оперета 
Јабука Хуга Доубека. 

Први покушај да се публици Народног позоришта 
у Београду прикаже нешто другачије, оригинално 
и блискије опери био је комад Бранислава Нушића 
Љиљан и оморика, богато проткан музиком Станис-
лава Биничког и премијерно изведен крајем 1900. 
године. Три године касније, из ове исте сарадње, из-
родиће се прва српска опера На уранку. Позоришни 
плакати из друге половине 1903. године сведоче о ве-
ликом присуству оперске и вокално-инструменталне 
музике великих светских композитора. Позоришни 
оркестар на челу са диригентом Петром Крстићем, 
паузе између чинова попуњавао је одломцима, увер-
тирама, потпуријима из опера Бизеа, Гуноа и Вердија 

 31 Још је Јован Стерија Поповић размишљао о стварању прве на-
ционалној опере па је започео, али не и завршио, рад на либрету 
за оперу која би се звала Постанак србског царства. Прву српс-
ку оперу, додуше аматерску, извело је Српско певачко друштво 
из Беле Цркве, 1880. године у Новом Саду. Било је то једночино 
дело Милош Обилић, кога је написао професионални војник и 
музички прегалац Сима Мичин, тадашњи председник Друштва.

док је на самом почетку ове сезоне изведен целове-
черњи концерт са делима Бетовена, Грига, Мендел-
сона, Леонкавала, а у другом делу изведена је цела 
Моцартова Симфонија Јупитер. Био је ово велики од-
скок за целокупан ансамбл „музичке гране“ позори-
шта, којим је публици доказано да је постао спреман 
за извођење сериознијих дела. Публика је у исто вре-
ме постала зрела за разумевање оваквих дела, али и 
свесна да не може бити аутентичне музичке културе 
једног народа без дела домаћих композитора. 

Опера На уранку премијерно је изведена 20. де-
цембра 1903. године на сцени Народног позоришта 
у Београду, док је увертира изведена пар месеци ра-
није на једном концерту заједно са Скерцом Петра 
Крстића.32 Премијера прве српске опере један је од 
најзначајнијих момената у историји српске нацио-
налне музике. Нажалост, данас не располажемо са 

 32 Јован Димитријевић, Историјски развој опере у Београду- од пр-
вих покушаја из прошлога века до данас, „Живот и рад“, бр. 33 Бе-
оград, 1930, 667.

Станислав Бинички, творац прве српске опере
(Музеј позоришне уметности Србије)
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ЈУБИЛЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

много оригиналних извора који би нам дали пунију 
слику како је протекла праизведба прве српске опе-
ре, а у годинама које су уследиле није остао сачуван 
ни оригинални плакат.

Опера је написана у духу оперског веризма33, пре-
овлађујућег правца у италијанској опери тог доба. 
Иако је веристички утицај примаран, ова опера је 
заправо синтеза веризма и традиционалне опере са 
елеменатима српског фолклора уз додатке оријен-
талног призвука, а у сврху карактеризације ликова и 
колорисања амбијента. Свакако да је Бинички имао у 
виду да прва српска опера мора имати не само сиже 
који ће се одвијати у амбијенту српског села, већ да 
и музика мора дочарати тај амбијент. Вредно је на-
поменути да сиже ове опере није настао на основу 
већ написане драме, већ да је Бранислав Нушић на-
менски написао оперски либрето, ослањајући се на 
сугестије Биничког, како би текст што природније од-
говарао музици.

Радња прати догађаје у српском селу под турском 
влашћу у коме се рађа љубав између Радета и Стан-
ке. Радетова мајка Анђа одобрава њихово венчање, 
а сеоски ага Реџеп, желећи Станку за себе, покушава 
да осујети венчање.34 Опера, у складу са веристичким 
утицајем, има трагичан и крвав расплет, а не бисмо 
много погрешили ако бисмо оперу На уранку прозва-
ли српском верзијом Маскањијеве Кавалерије русти-
кане. Без обзира што се опера ослањала на успеле 
европске узоре, она је потпуно одговарала српском 
духу, са неизоставним оријенталним елементима, док 
је у појединим сегментима Станислав Бинички изне-
дрио чист српски национални стил у музици. У том 
смислу, најуспелија нумера је Хор момака и девојака, 
која је есенција српског националног стила, са дело-
вима који одговарају звуку Мокрањчевих хорских 
композиција, док се у једном сегменту чује заметак 
кола из марша На Дрину, кога ће Бинички написати 

 33 Веризам се у оперској литератури јавља крајем 19. века као ре-
акција на оперу касног романтизма, поготово мистично-симбо-
личка дела Рихарда Вагнера и његових следбеника. Карактери-
ше га реално приказивање људских судбина, њихових страсти, 
мрачних нагона и великих сукоба.

 34 Јелица Стевановић, На уранку: сто година од првог извођења Бе-
оград: Народно позориште, 2003, 9.

једанаест година касније. 
Након првих представа критика је имала саме пох-

вале за ово дело, потпуно имајући у виду отежавајуће 
околности да музички ансамбл мора да се саставља 
из свих расположивих оркестара и музичких друшта-
ва које је престоница у том тренутку имала. Можда 
је најбољи приказ Биничковог прегалаштва дао сам 
Нушић:

„Иако мало по броју, оно што је Бинички дао - наше 
је. Он је од оних наших музичара и композитора који 
су ушли у душу наше народне песме, певају је и сами, 
воле је, уживају у њој. Биничкове песме одликују се 
народним колоритом. Све што је имао, све што је мо-
гао дати, Бинички је приложио културном развитку и 
напретку свог народа.“35

Партитура и већи део оркестарског материјала 
изгубљен је у бомбардовању Београда 1941. године, 
посебно здања Народне библиотеке Србије која се до 
тада налазила на Косанчићевом венцу,36 али је на ос-
нову фрагмената, одређених снимака и сећања, као 
и постојећег клавирског извода, оперу поново орке-
стрирао диригент Ангел Шурев. Своју значајну обно-
ву прва српска опера је доживела 1968. године када 
је изведена на сцени Народног позоришта у Београду 
у режији Јована Путника. Вероватно због значајне ре-
видације, ово извођење је проглашено премијером. 
Изведена је заједно са опером Симонида Станојла 
Рајичића поводом облежавања једног века од осни-
вања Народног позоришта у Београду. 

И поред тога што је на сцени Народног позоришта 
у Београду изведена прва домаћа опера, као и бројне 
прилагођене оперске представе, ово позориште још 
није увек имало свој огранак Опере. Први покушаји 
да се оснује огранак Опере јавили су се око 1911. 
године, али су они прекинути почетком Првог свет-
ског рата. Након рата управник Народног позоришта 
Милан Грол реализује оснивање огранка Опере, а за 

 35 Бранислав Нушић, О животу и раду Станислава Биничког компо-
зитора и диригента, „Comoedia“, часопис за позориште и филм, 
бр. 5, 4. фебруара, 1924. 

 36 Дејан Ристић, Страдање Народне библиотеке Србије у Другом 
светском рату; у: Историјске свеске, бр. 25, год 3 Андрићград: 
Андрићев институт, 2016, 32-47.



139ЈЕСЕН/ЗИМА 2018 ТЕАТРОН 184/185

њеног управника именује Станислава Биничког, тада-
шњег диригента Оркестра Краљеве гарде, који се на-
рочито истакао у ратном периоду. Суочен са сличним 
проблемима као Даворин Јенко неколико деценија 
раније, Бинички је морао ни из чега да ствара из-
вођачки апарат. Оркестар Опере је створен од војних 
и цивилних музичара, а први солисти су остали они 
из комада са певањем, уз понеког гостујућег певача 
углавном из Русије, а након Октобарске револуције 
они постају и стални чланови Опере. Бинички се тру-
дио да се на репертоару нађу популарна дела која ће 
привући публику. Прва представа која је изведена 
била је Пучинијева Мадам Батерфлај, а затим су се 
низале познате опере Вердија, Пучинија, Доницетија, 
Маснеа, Бизеа и чак нека дела Вагнера.37

Након Биничког управник и диригент постаје 
Стеван Христић који изводи Оперу из почетног ста-
дијума, проширује репертоар и извођачки апарат. У 
овом периоду у репертоару Опере домаће оперско 
стваралаштво заузима значајно место, а све више 
композитора ствара успешне опере. Најзначајнија 
таква дела су Милошева женидба или Вилин вео Петра 
Коњовића, а затим и његове зрелије опере Кнез од 
Зете и Коштана, Зулумћар Петра Крстића, Сутон 
Стевана Христића… Међутим, и поред све богатијег 
оперског репертоара, комади са певањем и даље 
живе на српској позоришној сцени. Периодика тог 
времена сведочи о њиховој великој популарности и 
након формирања огранка Опере, наводећи да пуб-
лика воли „чарламе“ јер су јој оне блиске и она их раз-
уме. Ипак, то више нису били они комади са снажним 
историјским наративом, већ комедије лаког садржаја 
водвиљског карактера. Нарочито је била популаран 
комад Дорћолска посла кога је написао и једну од 
улога играо знаменити глумац Илија Станојевић, а 
музику приредио капелник позоришта Петар Крстић. 
Са овим делом окончао се континуитет комада са пе-
вањем на српској позоришној сцени. У наредним го-
динама живео је само Ђидо и Коштана, са изузетком 
комада Комедијаши – медаљони из старих српских 
комедија, који се почетком века у коме се налазимо 

 37 Јелица Стевановић и Жељко Хубач, Београдска Опера и "Труба-
дур" Београд: Народно позориште, 2003, 11-22.

играо на сцени Народног позоришта у Београду, и 
који је хвале вредан покушај да се аутохтони жанр 
српског театра отргне од заборава. 

Сценска музика имала је кључни значај за развој 
музичке културе тек стасалог грађанског друштва. 
Укус публике и неприхватње драмских дела без му-
зичког освежења диктирао је ток читаве једне ере у 
развоју српског театра. Међутим, иза те привидне јед-
ноставности драмске и музичке архитектонике крију 
се знатно сложенији домети комада са певањем. 
Колико год да су били блиски сензибилитету и раз-
умевању шире публике, они су отворили пут бољем 
разумевању писане речи и драмског израза. Најзад, у 
добу потпуне музичке неукости, комади са певањем 
имали су прворазредни едукативни карактер којим 
се музички васпитавало генерације Срба. Нажалост, 
музика из комада са певањем данас је потпуно пре-
пуштена забораву, као што је случај и са многим теко-
винама српске културе 19. века.

Глумац Милорад Петровић у костиму Милоша Обилића
(Музеј позоришне уметности Србије)
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„ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО“
НА СЦЕНИ НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ

Милена Јауковић

У години у којој Народно позориште у Београду обележава сто педесет го-
дина постојања, један класичан балет бележи више од деведесет година 
свог присуства на репертоару ове позоришне куће, ако се изузме пери-

од ратних и поратних година (1941-1951). Реч је о Лабудовом језеру, ремек-делу 
класичног балетског наслеђа. Овај балет, на музику Чајковског, у кореографији 
Вацлава Рајзингера, праизведбу је имао 1877. године у Бољшој театру у Москви. 
Ова прва, тзв. „московска поставка“, није имала много успеха, али није предста-
вљала ни „потпуни фијаско“, како то често наводе многи, мање упућени извори. 
У потпуности нова поставка овог балета угледала је светлост позорнице 1895. го-
дине, у театру Маријински, у Санкт Петербургу, у кореографији Маријуса Петипе 
(1 и 3 чин) и Лава Иванова (2 и 4 чин), постајући неприкосновено полазиште свих 
каснијих кореографских редакција које су обележиле потоњу историју класичног 
балета. 

Балет Лабудово језеро je први пут постављен на сцену Народног позоришта у 
Београду 29. јуна 1925. године, у кореографији Александра Фортуната. Сценограф 
и костимограф био је Владимир Жедрински. На премијери је дириговао Стеван 
Христић. На нашој сцени, прва Бела лабудица, Одета, била је Јелена Пољакова, 
а Црна лабудица, Одилија – Нина Кирсанова. Принца је тумачио сâм Александар 
Фортунато. Поуздана реконструкција ове поставке свакако да за нас, данас, пред-
ставља немогућ задатак, будући да је обиље архивске грађе неповратно униште-
но током Другог светског рата и да једино чиме располажемо јесте оскудан број 
сачуваних фотографија и новинских текстова. Међутим, о основним формалним 
карактеристикама и начињеним кореографским интервенцијама, понешто је, 
ипак, остало забележено. У овом балету је учествовало 24 играчице и 10 играча. 
Уместо pas de trois-а у 1 чину, Фортунато је увео деоницу под именом Сладолед, у 
којој се, на прослави приређеној Принцу у част, балерина појављивала из торте. 
Још крупнију измену, у односу на руску, оригиналну кореографску концепцију, 
представљало је увођење Циганске игре чија је главна протагонисткиња била ни 
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мање, ни више, него – Црна лабудица, Одилија, обу-
чена у Циганку, која ће се, потом, у 3. чину, појавити 
у очекиваном балетском костиму и шпиц-патикама. У 
целини посматрано, читава ова поставка Лабудовог 
језера, са становишта поменуте Петипа-Иванов по-
ставке из 1895. године, била је препуна нелогичности, 
недоследности, али и недостатка уметничког рафин-
мана. Па ипак, и поред свих уочених мањкавости, зах-
ваљујући интерпретативној снази балетских уметни-
ка који су тумачили водеће улоге у овом балету, ова 
поставка се, мимо онога што би се са данашњег ста-
новишта могло очекивати, одржала све до 1941. годи-
не, забележивши своје, чак 100  извођење, 18. јануара 
1941. године, да би последњи пут била изведена 21. 
фебруара 1941. (103 извођење). На самом почетку, 
улогу Одете и Одилије су, у оквиру једне представе, 
тумачиле две балерине, да би се, временом, прешло 
на праксу, која је у Русији била присутна готово од на-
станка овог балета, да једна балерина тумачи обе уло-
ге. У овој редакцији, осим Марине Олењине и Анице 
Прелић, које су играле само Црног Лабуда, улогу Беле 
и Црне лабудице тумачиле су: Јелена Пољакова, Ната-
ша Бошковић, Маргарита Фроман (прва балерина на 
сцени Народног позоришта у Београду која је улоге 
Одете и Одилије играла у истој представи), Нина Кир-
санова, Јања Васиљева и Нада Аранђеловић, а Јулија 
Герман и Ангелина Аранђеловић, као гошће. Улогу 
Принца тумачили су: Александар Фортунато, Сергеј 
Стрешњев, Максимилијан Фроман, Анатолиј Жуков-
ски, Милош Ристић, а Антон Романовски и Борис Кња-
зев, као гости. Балет Народног позоришта у Београду 
је са овом представом гостовао у Атини, 1933. године.

Следећа поставка Лабудовог језера премијерно је 
изведена 18. децембра 1951. године, у кореографији 
Нине Кирсанове (некадашње чланице Трупе Ане Пав-
лове), која је, у Народном позоришту у Београду, била 
примабалерина, кореограф, врсни педагог и шеф 
Балета. Овом поставком, Кирсанова је обележила 
35 година уметничког рада. Сценограф је био Душан 
Ристић, а костимограф Милица Бабић. На премије-
ри је оркестар предводио маестро Душан Милади-
новић. Ова кореографска верзија је на репертоару 
Народног позоришта била присутна готово двадесет 

година и одиграна скоро две стотине пута. У погледу 
структуре и концепције, она се ослања на претходну 
редакцију, задржавајући визију Одилије-Циганке у 1. 
чину, што је била једна од основних карактеристика 
поставке из 1925. године. Током дугог низа година, 
ово Лабудово језеро је перманентно отварало могућ-
ност новој генерацији младих, тек стасалих балетских 
уметника, да на „велика врата“ ступе на сцену профе-
сионалног позоришта. Па тако, улога Одете је на пре-
мијери била поверена тада младој Јованки Бјегоје-
вић, двадесетогодишњој балетској звезди у успону, 
Одилију је тумачила Вера Костић, а принца Зигфрида 
Бранко Марковић. Бјегојевићева ће бити прва, и је-
дина, балерина у овој верзији Лабудовог језера која 
ће у истој представи играти обе Лабудице, и то тек 
од 1962. године, док ће се Вера Костић, која се, током 
своје каријере, посветила улози Одилије, у њој поја-
вити безмало седамдесет пута. Улогу Беле лабудице, 
Одете, тумачиле су, хронолошким редом, и: Катарина 
Обрадовић, Милица Јовановић, Лидија Пилипенко и 
Вишња Ђорђевић, а улогу Црне лабудице, Одилије, 
и: Иванка Микић, Душанка Сифниос (у овој улози 
једном наступила), Катарина Обрадовић, Лидија Пи-
липенко, а Ангелина Аранђеловић, Весна Буторац и 
Катарина Коцка, као гошће. Принчеви су, поред Мар-
ковића, били и: Градимир Хаџи-Славковић, Милан 
Момчиловић, Жарко Пребил, а Георги Македонски, 
Андре Проковски, Паул Вондрак и Дамир Новак, као 
гости-партнери наших Лабудица. Ово је било време 
када су се, у улогама Одете и Одилије, нашој публици 
представила светска балетска имена, попут Маргот 
Фонтејн, Наталије Дудинскаје, Маје Плисецкаје. Наш 
Балет је са овом редакцијом Лабудовог језера госто-
вао у Атини, Токију, Риму, Берлину, Лајпцигу, Барсе-
лони, Лозани - изводећи 2. чин овог балета, док је са 
комплетном представом Лабудово језеро гостовао у 
Атини 1957. и у Барселони и Мадриду 1965. године.

Наш прослављени кореограф Димитрије Парлић 
је Лабудово језеро поставио у својој редакцији 16. 
маја 1970. године. Сценограф и костимограф је био 
Кшиштоф Панкијевич, а на првој представи је дири-
говао маестро Душан Миладиновић. На премијери је 
Одету играла Душица Томић, Одилију Лидија Пили-
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пенко. Принца Зигфрида је тумачио Радомир Вучић, 
који ће, током своје каријере, ову улогу одиграти пре-
ко осамдесет пута. У почетку су две Лабудице и даље 
тумачиле две балерине. Прва балерина која је, у овој 
поставци, тумачила обе Лабудице у истој представи 
била је Вишња Ђорђевић, на првој репризи. Убрзо 
ће Белу и Црну лабудицу, у оквиру једног извођења, 
тумачити и: Лидија Пилипенко, Јованка Бјегојевић, 
Иванка Лукатели, Љиљана Хмела, Јелена Шантић (иг-
рала само Црног лабуда), Љиљана Шарановић, Весна 
Лечић, Милица Бијелић, Душка Драгичевић, Ашхен 
Атаљанц, и Анђела Ђаковић. Принца Зигфрида су ту-
мачили и: Боривоје Младеновић, Душан Симић, Алек-
сандар Израиловски, Ранко Томановић, Константин 
Костјуков, Ненад Јеремић и Константин Тешеа, а Вла-
димир Тихонов, Недељко Војкић, Николај Фјодоров, 
Габор Кевехази, Парасив Пиелеану су гостовали као 
партнери наших Лабудица. Честе гошће из осталих 
балетских центара некадашње Југославије биле су 
Лане Странић, Весна Буторац и Ирена Пасарић. Што 
се тиче иностраних гошћи-Лабудица, поменимо само 
нека од чувених имена која су играла на нашој сцени: 
Лин Сејмур, Татјана Голикова, Наталија Бесмертнова, 
Марина Кондратјева, Габриела Комлева, Мајна Гил-
гуд, Светлана Смирнова, Ала Артушкина, Надежда 
Грачова и др. Ова кореографска редакција ће убрзо 
бити препозната као, недвосмислено, најуспелија ко-
реографска и уметничка визија овог знаменитог кла-
сичног балета у историји нашег националног театра. 
Међутим, занимљиво би било истаћи да, у тренутку 
свога настанка, она није била пропраћена унисоно 
позитивним мишљењем критике. И док Стана Ђурић 
Клајн и Милица Зајцев Дарић истичу савременост 
Парлићеве инсценације, која се огледала у спретном 
и зналачком заобилажењу пантомимских средстава 
приликом повезивања сцена (којима је обиловала 
она изворна кореографска концепција Иванов-Пети-
па), дотле се Бранка Ракић, и поред своје констатације 
да је све било „према мери петипаовских премијера 
са московских позорница“, у свом критичком осврту 
упитала да није то, можда, био исувише велики зада-
так за наш Балет, за нашу невелику позорницу и, пре-
ма њеном мишљењу, недовољно технички спремне 

играче. Ни на тренутак не доводећи у питање успеш-
ност „белих чинова“ (2. и 4. чин), који су остали верни 
руском оригиналу, критика је, међутим, била једин-
ствена у свом, нешто мање благонаклоном сагледа-
вању Парлићевих кореографских домета пласираних 
у 3. чину. Наиме, Зајцева је сматрала да је кореограф 
најмање успеха имао у дивертисману 3. чина, услед 
недовољног наглашавања националних елемената 
у Шпанској игри, Тарантели, Чардашу и Мазурци, а 
Ракићева је поставила занимљиву тезу о оправда-
ности и сврси „потенциране мистериозности“, којом 
одишу, како сама кореографија, тако и костими пре-
тпоследњег чина. Интересантно је да ни сценска и 
костимска решења чувеног пољског уметника Пан-
кијевича, која ће у каснијим годинама представљати 
предмет дивљења, нису у првом моменту наишла на 
безрезервно прихватање. Чак и Стана Ђурић Клајн, 
која хвали префињену стилску суптилност костима и 
„изванредно оперисање осветљењем“, захваљујући 
коме је сугестивно дочарано „језерско таласање“, 
напомиње да су поједини костими, као последица 
Панкијевичевог доследног, али и „готово нападног 
спровођења своје особене концепције“, доспевали 
до граница “блештаве раскошности и накинђуре-
ности“. Имајући у виду оваква становишта, могло би 
се закључити да ова поставка Лабудовог језера своју 
популарност, коју је имала током свих година своје 
заступљености на репертоару Народног позоришта, 
све до краја 1993. године, у првом реду дугује нашим 
балетским уметницима – припадницима тзв. златног 
доба Балета Народног позоришта у Београду, који 
су, у пуном значењу те речи, били звезде. Њихова 
имена се пунила салу, због њихових узбудљивих ин-
терпретација се стајало у редовима за карте, о њима 
се писало и говорило, од њих су надолазеће генера-
ције младих играча много могле да науче. Међутим, 
поприлично неочекивано, са данашње тачке осврта 
на ово раздобље, тадашња критика није „штедела“ ни 
саме уметнике. Па тако, оцене о присутном лиризму 
и љупкости у интерпретацији Беле лабудице Души-
це Томић нису биле спорне, али Зајцева и Ракићева 
указују на недостатак драматичности која би била 
кадра да изазове потребно узбуђење. Зајцева и Ђу-
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рићева су се сложиле у оцени да је Црни лабуд Пи-
липенкове одисао играчком фуриозношћу и технич-
ком супериорношћу, силовитошћу њеног сценског 
темперамента и раскошним линијама њених покрета, 
док је Ракићева њену интерпретацију доживела као 
сувише нервозну и играчки нечисту. Појава, тада мла-
дог Радомира Вучића, изазавала је праву сензацију, 
а званична критика му је упутила охрабрујуће речи 
подршке, уз напомену да му тек предстоји велики рад 
на брушењу његове играчке технике, какву подразу-
мева улога принца Зигфрида. 

Премијера, четврте по реду, поставке Лабудовог 
језера одржана је 11. маја 1995. године, у кореогра-
фији госта из Холандије Андре Симона. Сценограф 
је био Борис Максимовић, костимограф Божана Јо-
вановић, а диригент Ангел Шурев. Ова представа је 
одиграна свега седам пута. Улогу Белог и Црног ла-
буда тумачила је Анђела Ђаковић, Принца је на прве 
три представе играо Џеф Анинк, а затим Денис Ка-
саткин. Остало је забележено да, модификације које 
су учињене на плану музичке партитуре и изворне 
кореографије Петипа и Иванова, нису у довољној 
мери биле утемељене да би њихово увођење било 
и оправдано. Треба напоменути, такође, да је ова по-
ставка Лабудовог језера била праћена превирањима 
сваке врсте и да је настајала у јеку врло турбулентних 
догађања у Балету Народног позоришта која, како 
се показало, никако нису могла ићи на руку ствара-
лачком чину, па консеквентно томе, ни позитивном 
пријему код публике. 

Након две и по сезоне неиграња овог балета, ус-
ледила је сценско-кореографска реконструкција зна-
мените Парлићеве поставке Лабудовог језера из 1970. 
године, коју је са великим нестрпљењем очекивала 
културна и стручна јавност. Премијера је била 23. ап-
рила 1998. године. Оркестар је предводио маестро 
Дејан Савић. Реконструкцију Панкијевичевог сцен-
ског дизајна начинили су Борис Максимовић (декор) 
и Катарина Грчић (костим). Из Москве је била позвана 
Наталија Золотова, врсни балетски педагог, која ће на 
себе преузети рад и са ансамблом, и са бројним со-
листима. Белу и Црну лабудицу је на премијери тума-
чила Душка Драгичевић, а принца Зигфрида Констан-

тин Костјуков. На репризи је Одету и Одилију играла 
Ана Павловић, која ће се у овој улози појављивати и 
наредних, готово двадесет година, а Принца је играо 
Денис Касаткин. Ову поставку су, разумљиво, прати-
ла висока очекивања, па чак и доза еуфорије. Није 
било лако суочити се са свим оним захтевима које 
је испостављао оптимизам сећања, а којима је тре-
бало удовољити: готово све Лабудице некадашње, 
Парлићеве поставке, тада већ у пензији, биле су ту, са 
својим успоменама, варљивим, као таквим, са власти-
тим доживљајима Парлићевих изворних замисли и 
његових кореографско-интерпретативних захтева и 
сугестија, па не чуди што су и играчи, и читав тим увеж-
бача, били под јаким притиском великих очекивања. 
Донекле очекивано, будући да су бројни Парлићеви 
савременици и некадашњи протагонисти били „зао-
биђени“ у процесу реконструкције овог балета, кри-
тика и стручна јавност нису били благонаклони пре-
ма оствареном. Милица Јовановић је оштро осудила 
ову сценску обнову, истичући да је изневерена Пар-
лићева концепција, којом се, према њеним речима, 
првобитно желела подвући фантастика грандиозног 
спектакла, обавијена патином старинске сценске рас-
коши. Стручна јавност је сматрала да је кореографија 
измењена до непрепознатљивости и да је битан део 
4. чина избачен. У таквим околностима, Јовановићева 
је сматрала да су играчи били колатерална штета, ли-
шени могућности за успешнију интерпретацију својих 
улога. Расправе у јавности почеле су да попримају 
увредљив тон, пун ниподаштавања оствареног, а без 
довољне воље да се, можда, објективније сагледају 
реални домети оног постигнутог. Требало је узети у 
обзир савремени тренутак у коме је дошло до битних 
промена на плану уметничко-интерпретативног сен-
зибилитета, као и на плану природе рецепције савре-
меног гледаоца, до којих је, неминовно, дошло услед 
временске дистанце од готово тридесет година, ко-
лико је прошло од премијерне Парлићеве поставке 
Лабудовог језера. Тадашња директорка Балета, Лидија 
Пилипенко, јавно је стала у одбрану овог подухвата 
и бројних младих уметника који су учествовали у 
овој реконструкцији, одбијајући нападе оних члано-
ва балетског еснафа који су, према њеним речима, 
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„прогласили себе за власнике заоставштине покојног 
кореографа“, Димитрија Парлића. Балетски критичар 
Милица Зајцев тада је упутила апел за престанак не-
тактичне полемике која, својим карактером, никако 
није доприносила угледу балетске професије. Улоге 
Одете и Одилије су, током наредних година, тумачиле 
и Мила Драгичевић и Бојана Жегарац, а улогу Прин-
ца су играли Јован Веселиновић и Јовица Бегојев, као 
и Александар Антонијевић, Дмитриј Забабурин, Ро-
налд Савковић, Андреј Гура, Артем Дацишин, Петар 
Борченко, Антон Богов и Андреј Колчерију, као гос-
ти и партнери наших Лабудица. Од значајних гошћи 
у овим улогама, треба поменути Татјану Чернобров-
кину, Корину Думитреску, Лилију Мусаварову и Свет-
лану Лункину. У овој поставци, Лабудово језеро је 25. 
јануара 2000. године доживело своје 300 извођење, 

од премијере 1970. године. Последња представа је 
одиграна 13. фебруара 2017. године, којом је број из-
ведених представа, у редакцији Димитрија Парлића, 
премашио четири стотине извођења.

У досадашњој историји Балета Народног позори-
шта у Београду, у улози Беле и Црне лабудице, су, на 
матичној сцени, највећи број пута наступиле Иванка 
Лукатели (преко 90 пута) и Јованка Бјегојевић (преко 
70 пута).

Сви наведени подаци потичу из доступних архива 
Народног позоришта у Београду и Музеја позоришне 
уметности Србије и искључиво се односе на предста-
ве одигране на сцени Народног позоришта у Београ-
ду.
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ЖИЗЕЛА - ЧИСТА
ЛЕПОТА БЕЛОГ БАЛЕТА
Од париске Опере 1841. до Народног позоришта у Београду 1926. године

Бранкица Кнежевић

Жизела, најпоетичнији балет епохе романтизма, познат и под називом 
Виле, стални је предмет истраживања и анализа које имају за циљ 
да одговоре на питање у чему је тајна бесмртности и ванвременској 

димензији овог, истинског бисера белог балета. Један од разлога, вероватно се 
крије у фантастичној музици композитора Адолфа Адама1 који је и сам наглашавао 
своју амбицију да музика коју ствара за сценска извођења буде јасна и занимљива 
публици. Инспирисан једноставним, али прецизним либретом, створио је музи-
ку, лаку, допадљиву, звучне, али ненаметљиве оркестрације. У потрази за сижеом 
либрета, књижевник Теофил Готје2 главни мотив налази у старој рајнској легенди 
коју је обрадио немачки песник Хајнрих Хајне у свом делу Кроз Немачку. Познато 
је и да је сам Хајне био инспирисан српском народном поезијом. Легенда говори 
о девојкама које, уколико умру на дан свог венчања, постају виле, прозрачна, бес-
телесна бића. Оне устају из својих гробова, и свакога, ко их у том тренутку угледа, 
увлаче у екстатичну игру до изнемоглости и, коначно, смрти. Идеју Теофила Готјеа 
прихвата, већ признати либретиста Верноа де Сен Жорж3 и тако настаје чувени 
либрето који на једноставан начин говори о искреној љубави као врхунцу идеала 
романтизма. Квалитет балетског либрета Жизеле истицао је и Аким Волински, чу-
вени балетски критичар. Кореограф Жан Корали4 студиозно је радио на поставци 
балета, а његова интелигентна и добро осмишљена кореографска основа омо-
гућила је да балет Жизела опстаје на сценама широм света већ стотину седам-

 1 Adolphe-Charles Adam (1803-1856), француски композитор, музички педагог и критичар. Аутор је 
четрдесет опера и дванаест балета. Његов балет Жизела представља најзначајније дело раног ро-
мантизма у историји балетске уметности.

 2 Théophile Gautier (1811-1872), француски песник, критичар и новинар.

 3 Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges (1799-1875), француски драмски писац, један од најзначајнијих 
либретиста 19, века. 

 4 Jean Coralli, пуно име: Giovanni Coralli Peracini (1779-1854), француски играч, кореограф, балет 
-мајстор париске Опере. 
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десет седам година. Премијера је изведена у чувеној 
париској Опери (Académie Royale de Musique) 28. јуна 
1841. године, а главне улоге су тумачили Карлота Гри-
зи (Carlotta Grisi), Лисјен Петипа (Lucien Petipa) и Адел 
Димилатр (Adèle Dumilâtre). Верује се да је и Жил 
Перо5, признати кореограф и супруг Карлоте Гризи, 
такође учествовао у стварању представе и допринео 
великом успеху, али материјалних доказа за то нема, 
а није потписан ни на премијерном плакату. Иако је 
била веома успешна и представљала сензацију, Жи-
зела је нестала са репертоара париске Опере 1868. 
године. Тријумфални повратак на париску сцену до-
годио се 1910. године захваљујући Сергеју Дјагиљеву, 
познатом руском покровитељу уметности и балет-
ском импресарију. Маријински театар из Петрограда 
(данашњи Санкт Петербург) преузео је Жизелу, где 
се у својој изворној форми чува све до данас. За то 
је, свакако, заслужан Маријус Петипа, чувени фран-
цуски кореограф, родоначелник класичног балетског 
академизма који је инсистирао на строгој форми и 
сложеној игри ансамбла и солиста. Историјски гле-
дано, класичан балет имао је важну улогу у стварању 
балетског канона. Окосницу такве структуре чине 
чувени, још увек, веома популарни балети које пот-
писују, управо Маријус Петипа и Лав Иванов, попут 
Лабудовог језера, Крцка Орашчића или Успаване ле-
потице. Поред нових балета које је стварао, пратећи 
актуелна збивања у свету, Петипа започиње и тренд 
обнављања, али и нових поставки старијих балета.

Његове редакције строго су везане за одређена 
уметничка начела која препознајемо у већини на-
слова балета романтизма. Тако је и поставио темеље 
историјском репертоару и осигурао континуирано 
извођење балета као што су Жизела или Гусар (La 
Corsaire). Балети епохе романтизма опстали су до 
данашњих дана, вероватно захваљујући и чињени-
ци да су били адаптирани или дорађени у складу са 
актуелним тренутком. Балет Жизела је истовремено и 
класичан и романтичан. Када га називамо класиком, 
тада не мислимо на одређену историјску или стилску 
категорију, већ на значај дела чија је вредност опште-
призната и ванвременска. Жизела постаје главно 

 5 Jules-Joseph Perrot (1810-1892), француски играч и кореограф.

обележје белог балета и утемељује овај термин. То 
је посебно изражено у другом чину када балерине у 
девичански белом освајају сцену и представљају кла-
сичан стил-лексику академског плеса (danse d`ecole). 
Такође, нови академски плес, доноси доминацију 
жене на сцени, посебно изражену у игри на врховима 
прстију која постаје метафора женствености. Главни 
лик већине балета периода романтизма постаје жена, 
а њена различита отеловљења, мистична неухватљи-
вост и недокучивост постају тема романтичних бале-
та. Не само да жена одједном доминира сценом, већ 
постаје права звезда балета попут Карлоте Гризи, да-
леке 1841. године.

Захваљујући великим напорима, балет Жизела се 
и током двадесетог века развијао, али задржавајући 
утврђену структуру, уз ситније измене детаља. Успех 
овог дела можда лежи и у романтичарској тежњи ка 
узвишеном и необичном. Интернационални пут во-
дио је Жизелу као врхунско дело романтизма кроз 
различите сцене света.

Нина Кирсанова, Жизела (1926)
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Тако је стигла и на нашу позоришну сцену, још на 
самом почетку развоја балетске уметности на овим 
просторима. Друштвена збивања, али и одређене 
историјске околности значајно су утицале на развој 
културе и обнављање институција код нас. По завр-
шетку Првог светског рата, Народно позориште нема 
више ни своју зграду, а одређени уметнички програ-
ми одвијају се у импровизованом простору. Ипак, 
убрзано се ради на формирању балетског ансамбла. 
Први корак на том путу је оснивање Глумачко-ба-
летске школе 1921. године, али и стална гостовања 
руских уметника који су били и најбољи промотери 
балетске уметности.

У Народном позоришту у Београду је од 1921. го-
дине, постојао балетски ансамбл који је тада бројао 
шест чланова. У почетку је балет учествовао у опера-
ма или на самосталним концертима. Први пут, у це-
ловечерњој представи, Балет Народног позоришта 
се појавио 1923. године, а програм су сачињавали 
балети Силфиде на музику Шопена и Шехерезада, Н. 
Римског-Корсакова. Ово је био преломни тренутак за 
развој балета код нас јер Балет Народног позоришта 
наставља да се развија великом брзином и ускоро 
стиже и до две значајне балетске премијере, Копе-
лије, 1924. и Лабудовог језера 1926. године. Затим сле-
ди Жизела за коју су били неопходни добри солисти и 
образован балетски ансамбл. Премијера је одржана 
24. априла 1926. године, у кореографији Александра 
Фортуната, са Нином Кирсановом у насловној улози. 
Следећа премијера изведена је 1931. године у коре-
ографији Нине Кирсанове која је поново тумачила 
главну улогу. Још једном је госпођа Кирсанова об-
новила Жизелу на нашој сцени, 1939. године. Тада је 
наступила само на премијери, а насловну улогу је са 
великим успехом наставила да тумачи прва српска 
балерина, Наташа Бошковић. Уметнице које су у овом 
периоду тумачиле улогу Жизеле су Јелена Пољакова, 
Маргарита Фроман и Марина Олењина. До почетка 
Другог светског рата, Жизела је изведена четрдесет 
пута. После мучних ратних и тешких послератних го-
дина, Жизела се враћа на сцену где ће у кореографији 
познатог руског играча и кореографа Леонида Лав-
ровског доживети велики успех. Кореографска вер-

зија Лавровског сматра се најчистијом и изводиле су 
је значајне балетске компаније попут Бољшој театра, 
Маријинског балета и париске Опере.

У репрезентативном друштву, нашао се и Балет 
Народног позоришта који је у априлу 1957. године 
премијерно извео балет Жизела. Кореографска вер-
зија Лавровског ослањала се на Пероа и Коралија, 
изузетно је редитељски обрађена, а психолошки де-
таљно изнијансирана. Насловну улогу тумачила је, 
тада, веома млада солисткиња Душка Сифниос, Ал-
берта Стеван Гребелдингер, а Мирту, Краљицу вила 
Вера Костић. Уметничка критика је писала о предста-
ви у суперлативима, а посебно је истицала фантас-
тичну интерпретацију Душке Сифниос која је током 
своје каријере улогу Жизеле тумачила стотину седа-
мдесет седам пута. И публика и критика су са великим 
одушевљењем пратиле Жизелу све до последњег из-
вођења 1985. године. После паузе од шест година, по-
ново је изведена кореографска верзија Лавровског, у 
реализацији Катарине Обрадовић.

Велики светски уметници су гостовали на нашој 
сцени у овој представи, а једна од најзначајних го-
шћи је, свакако Наталија Бесмертнова, која је од 1962. 
године код нас остварила десет гостовања и остала 
незаборавна Жизела. Значајна гостовања остварио 
је и Милорад Мишковић, светска балетска звезда, 
који је у улози Алберта наступао 1966,1967,1968 и 
1969. године. Такође, важно је поменути и велике 
светске парове који су до 1982. године гостовали на 
нашој сцени: Наталија Дудинска и Константин Сер-
гејев, Клод Беси и Атилио Лабис, Раиса Стручкова и 
Јуриј Жданов, Лин Сејмур и Дејвид Блер, Ирина Кол-
пакова и Николај Фадејечев, Мајна Гилгуд и Џонатан 
Кели, Норико Охара и Грахам Барт и други. Државни 
академски балет Бољшог тетара из Москве извео је 
Жизелу на сцени Народног позоришта са целокупним 
ансамблом 1965. године. Гости који су касније насту-
пали су: Надежда Грачова,Татјана Чернобровкина, 
Кадрија Амирова, Дмитриј Забабурин, Корина Думи-
треску, Јозеф Долински, Антон Богов, Андриј Гура, Та-
тјана Гољакова, Светлана Захарова, Руслан Скворцов 
и други.

Премијера Жизеле у верзији која се изводи и да-
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нас, одржана је 27. јуна 1991. године, а кореографску 
верзију Леонида Лавровског реализовала је прима-
балерина и балет-мајстор Катарина Обрадовић. Њен 
уметнички развој нераскидиво је везан за Народно 
позориште јер је била међу првим балетским уметни-
цима који су наступали на нашој сцени после Другог 
светског рата. Са великом посвећеношћу и одговор-
ношћу пренела је кореографску замисао Лавровског 
са којим је и лично сарађивала, а константно је исти-
цала значај и бесмртност овог великог романтичног 
балета и до самог краја настојала да сачува аутентич-
ну верзију.

Посебан значај балета Жизела лежи и у томе да је 
ова представа открила и прославила велики број на-
ших балетских уметника. Улогу Жизеле тумачиле су 
и: Катарина Обрадовић, Јованка Бјегојевић, Вишња 
Ђорђевић, Душица Томић, Јелена Шантић, Иванка Лу-
катели, Љиљана Шарановић, Милица Бијелић, Душка 
Драгичевић, Ашхен Атаљанц, Ана Павловић, Мила 
Драгичевић и Далија Иманић.

У улози Алберта наступали су: Душан Трнинић, 
Жарко Пребил, Боривоје Младеновић, Радомир Ву-
чић, Александар Израиловски, Душан Симић, Ранко 
Томановић, Константин Костјуков, Константин Тешеа, 
Денис Касаткин, Јован Веселиновић, Јовица Бегојев и 
Дејан Коларов.

Балет Жизела је превазишао све препреке, опстао 
и у савременом свету, а и даље осваја публику својом 
необичном визијом која од реалне, људске приче у 
првом чину, препуне емоција, радости игре, чедне 
љубави, до преваре, лудила и, најзад, смрти прелази 
у други чин етеричне игре вила, чисте лепоте белог 
балета и, коначно, победе љубави која је јача и од 
смрти.

БАЛЕТ ЖИЗЕЛА НА СЦЕНИ 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Премијера: 24. април 1926.
Жизела, романтични балет у два чина
Либрето: В. де Сен-Жорж и Т. Готје
Музика: Адолф Адам

Кореограф: Александар Фортунато
Сценограф и костимограф: Павле Фроман
Диригент: Драгомир Ризнић
Солисти: Нина Кирсанова, Јелена Пољакова, Алек-
сандар Фортунато

Премијера: 30. јун 1931.
Жизела, романтични балет у два чина
Либрето: В. де Сен-Жорж и Т. Готје
Музика: Адолф Адам
Кореограф: Нина Кирсанова
Сценограф и костимограф: Павле Фроман
Диригент: Колпиков
Солисти: Нина Кирсанова, Анатолиј Жуковски, 
Јања Васиљева

Премијера: 15. април 1957.
Жизела, балет у два чина
Либрето: В. де Сен-Жорж и Т. Готје
Музика: Адолф Адам

Наташа Бошковић, Жизела (1939)
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Кореограф: Леонид Лавровски, по Коралију, Пе-
роу и Петипа
Сценограф и костимограф: Душан Ристић
Диригент: Богдан Бабић
Солисти: Душка Сифниос, Стеван Гребелдингер, 
Вера Костић, Катарина Обрадовић, Милица Јова-
новић, Градимир Хаџи-Славковић, Жарко Пребил

Премијера: 27. јун 1991. 150 година од првог из-
вођења
Жизела, романтични балет у два чина
Либрето: Т. Готје, В. де Сен-Жорж и Ж. Корали
Музика: Адолф Адам
Кореографија: Ж. Корали, Ж. Перо, М. Петипа и Л. 
Лавровски
Реализација: Катарина Обрадовић
Сценограф: Борис Максимовић
Костимограф: Божана Јовановић
Диригент: Ангел Шурев
Солисти: Милица Бијелић, Ранко Томановић, Аш-
хен Атаљанц, Душка Драгичевић, Душан Симић, 
Дубравка Милутиновић

ЛИБРЕТО

Први чин
Догађа се у Рајнланду за време бербе. Сеоској де-

војци Жизели удвара се гроф Алберт, кога она познаје 
само као прерушеног сељака Лојза. Њих прекида шу-
мар Хиларион који полаже право на првенство у на-
клоности Жизеле. Када га она одбија, он се заклиње 
да ће се осветити љубавницима.

На светковини бербе Жизела игра, и поред опоме-
не мајке да играње представља сувише велики напор 
за њено слабо срце. Она опомиње Жизелу да ће, ако 
умре пре венчања, припасти царству краљице вила.

Друштво војводе од Курланда, које је пошло у лов, 
зауставља се пред Жизелином кућом ради освежења. 
Војводина кћи, Батилда, очарана Жизелом поклања 
јој златну огрлицу. Пошто је открио ко је Алберт, Хи-
ларион га демаскира пред сакупљеним сељацима и 
позива војводино друштво. Батилда обавештава Жи-

зелу да је она Албертова вереница. Жизела у очајању 
покушава да се убије Албертовим мачем. Разум јој 
се мути, срце престаје да куца и она пада мртва у на-
ручје своје мајке.

Други чин
По народном предању девојке које су умрле пре 

свадбе постају виле. Ноћу оне излазе из гробова и вр-
тоглавим играма доводе до смрти пролазнике. Првом 
таквом жртвом постаје шумар Хиларион, који долази 
на Жизелин гроб мучен грижом савести. Краљица 
вила позива Жизелу из гроба да се придружи игра-
ма. Измучен кајањем Алберт долази да моли опро-
штај због своје обмане. Њега треба да постигне иста 
судбина као и шумара. Жизела хоће да сачува живот 
љубљеном човеку. Виле га увлаче у своју игру. Посте-
пено Алберт губи снагу, али га Жизела с времена на 
време извлачи из судбоносног круга. Алберт губи већ 
и последњу снагу. Звона објављују зору. Виле ишче-
завају. И Жизела нестаје у свом гробу. Љубав Жизеле 
спасла је Алберта.

Либрето је преузет из програма представе Жизела 
у издању Народног позоришта у Београду.
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ИЗ РАДА МПУС

Поповићи - позоришна 
династија

Аутор изложбе и каталога:
мр Александра Милоше-
вић, виши кустос
Изложба Музеја позориш-
не уметности Србије
јун-новембар 2018

ПОПОВИЋИ - 
ПОЗОРИШНА ДИНАСТИЈА

Александра Милошевић

Покретањем циклуса „Глумачке породице“, у оквиру изложбене делат-
ности МПУС-а представљена је јединствена династија Поповић, с нај-
дужом позоришном традицијом током више од једног века. Чиниле су 

је двадесет три личности, истински драгуљи који су градили темеље српског по-
зоришта, свесни да својим духовним богатством оплемењују, просвећују и уздижу 
културну свест и тако исписују историју свог народа. 

Ивана Кочи, виши кустос Позоришног музеја Војводине се на отварању излож-
бе запитала „шта наше друштво препознаје под појмом династија? Кад се тема фо-
кусира на тему позоршне династије, указује нам на једну значајну друштвено-кул-
турну чињеницу: да су у нашем друштву постојале, постоје и постојаће уметничке 
лозе које су династичко право, у овом случају, стицале посвећеношћу позориш-
ној уметности.“ Њено надахнуто обраћање публици је било фокусирано на музео-
лошку обраду овако опсежне теме, с обзиром на сведеност аутентичне грађе која 
досеже дубоко у XIX век. Тиме је истакла концепцију аутора изложбе да у поставци 
примени тежњу савремене музеологије која даје предност предмету у контексту. 
„Постављање у ширу културну јединицу, одређеном предмету (фотографије, пла-
кати, исечци из штампе, нотни записи и сл.) се даје предност у односу на његову 
оригиналност, аутентичност и ексклузивност, не спорећи те вредности. Стављање 
у контекст је много важније од изолованог предмета који нема много значења без 
додатних знања: на пример, штампани нотни запис је сам по себи par ekselans, али 
он у овој поставци говори о музичком елементу као важном аспекту позоришне 
представе, о утирању пута музичком позоришту.“ С друге стране, упућује на зна-
чај фотографије као првог визуелног записа о позоришној представи, о изгледу 
костима, евентуалној сценској пози коју је глумац опонашао. „То су све веома дра-
гоцени, примарни извори... Парадни портрети где су глумци са орденом Св. Саве, 
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указују о институцији награђивања, али и друштве-
ном угледу који су они уживали. Зато фотографије 
на овој поставци нису само документарне, већ и ин-
тимистичке, јер можемо да видимо како су чланови 
династије Поповић изгледали и да се уз сугестивност 
овог медија створи приснији однос између нас као 
гледалаца и чланова позоришне династије Поповић.“ 

Публикација која прати изложбу је обимна, 

озбиљног приступа уз помоћ обиља литературе. 
Ивана Кочи истиче живописно написане биографије 
које уз, основне податке, „садрже и неке епизоде које 
су везане за позоришни живот и историју, чиме нам 
аутор показује да су Поповићи људи одређеног тем-
перамента, представљени као живи од крви и меса, а 
шта ћете узбудљивије!“

ИЗ РАДА МПУС

БЕСЕДА МИРОСЛАВА РАДОЊИЋА НА ОТВАРАЊУ 
ИЗЛОЖБЕ „ПОПОВИЋИ – ПОЗОРИШНА ДИНАСТИЈА“ 

ДВА ВЕКА ГЛУМЕ
Позоришна династија Поповића

Један од наших савремених критичара до чијег 
мишљења држим с многих разлога, недавно је изре-
као да није исто бити узбуђен, што и бити узбудљив. 
Признајем, ја вечерас јесам узбуђен, пре свега, због 
континуитета успешне сарадње наша два Музеја – 
Музеја позоришне уметности Србије и Позоришног 
музеја Војводине, о чему веома речито говори и ова 
Изложба, реализована у предвечерје обележавања 
100-годишњице присаједињења Војводине Србији. 
Узбудљивост, пак, произилази, с друге стране, из пре-
даног рада колегинице Александре Милошевић, која 
је њоме показала и доказала да је на нашим просто-
рима постојала једна династија која је супериорно и 
у континуитету, са дубоким поштовањем и љубављу 
народа владала безмало два века! Тачније, од 1808. 
до 1949, - односно – условно – до 1994. године. Да-
боме, она позоришна чији је родоначелник био поп 
Лука Поповић, из Врањева, што данас је тек део Новог 
Бечеја, и његова 23 односно 24 потомка, ако рачуна-
мо и Олгу Спиридоновић, ћерку Ристе Спиридоно-
вића, из другог брака, који је првобитно био ожењен 
рано преминулом Љубицом Теодосијевић, једном 
од поп Лукиних унука. Поменимо одмах, на почетку, 
да су Милица и поп Лука Поповић даровали театру 

5 кћери, 2 сина, 6 зетова, 1 снаху, 7 односно 8 уну 
чића и 2 праунука. Што но казали: мало ли је? Уз то, не 
заборавимо, да је Милка Марковић већ са 5 година 
играла Вилхелма у Шилеровом Вилхелму Телу, а Еми-
лија, Софија и Паја Поповић, као десетогодишњаци, 
започели глумовање. Нажалост, таквих позоришних 
династија више нема. Угасиле су се са Душановићима 
и Животићима.

Прворођена протина кћи Драгиња, удата Ружић, 
ступајући на сцену постала је прва српска професио-
нална глумица, стигла да одигра преко 350 улога и, 
са Милком Гргуровом, била водећа хероина роман-
тичарског периода, она за чију је прославу 25-того-
дишњег јубилеја Коста Трифковић написао чувену 
Милу, своју једину стиховану монодраму, а чијем се 
шеширу с нојевим пером, са „оком“, загрцнуто пла-
шећи, дивио мали чтец сомборске светојованске 
цркве – Вељко Петровић, па супруг јој Димитрије Ру-
жић, уметник разорне глумачке моћи, кога, чини ми 
се, заправо чујем, баш са ове слике, на којој се, као 
Лир надвикује с громовима, пркосно им довикујући: 
„Урлајте ветри!“ или прелепа, по много чему необич-
на и другачија Зорка Тодосић, наша прва Коштана, 
којој је нико други до Војислав Илић посветио мало 
знане стихове из Увелог цвета: „Ја љубљах лепу цу-
рицу,/мирисну белу ружицу,/Још синоћ моја бејаше,/
Јутрос је свати узбраше./Сват ми је срећу однео,/Зато 
сам блеђан, увео...“, а која је, нажалост, попут Мили-
це Стојадиновић Српкиње, али неких педесет година 
касније, завршила у беди, поремећена ума лутајући 
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улицама Скадарлије. Риста Спиридоновић, супруг 
рано преминуле Љубице Теодосић, имао је из другог 
брака, са Милицом Јосићевом, кћер Олгу Спиридо-
новић, чијем се таленту и лепоти дивио прошловеки 
Београд, гледајући је као Роксану, Јулију или Глорију.

А онда Он, већи од своје славе (М. Грол), Пера До-
бриновић, који је, рецимо и то, тумачећи улогу Ис-
идора Леша у драми Посао је посао Октава Мирбоа, 
сугестивношћу својеврсног глумаштва збунио, на 
неки начин преварио и уплашио чак и др Ђуру Триф-
ковића, Костиног сина и позоришног лекара к томе, 
који је, из публике јурнуо на позорницу помисливши 
да се Добриновић шлогирао на сцени, или, пак, она 
његова ирошка довитљивост, када је тумачећи Ал-
фија у Маскањијевој Кавалерији рустикани збунивши 
се, уместо оригиналног напева „коњи лете све у кас, 
прапорца се чује глас“ стих очас преиначио у „коњи 
лете све у трк, прапорца се чује зврк“, а и да не по-
мињем антологијског Кир-Јању, Луду у Лиру, Бабер-
лина у Карловој тетки Томаса Брандона, Дескашевог 
Сеоског лолу и на стотине других. Речју, Добриновић 
је неспорно и беспризивно снагом свог непресушног 
талента потврдио тачност оног чувеног стиха Виљема 
Блејка: „Онај из кога не зрачи светлост, никада неће 
постати звезда“, али је поред свега тога постао и ос-
тао једини наш позоришни творилац коме је исказа-
на част да у бронзи чува театар и театарску уметност. 
И ено га тамо, испред Српског народног позоришта, 
с десне стране улаза, како то и приличи највећима.

Непогрешиви инстинкт Јована Ђорђевића довео 
је већ у другој години постојања СНП (1863) несуђе-
ног бечког студента технике Аксентија Максимовића 
у театар најпре као капелника, а потом и компози-
тора. Захваљујући њему музика је постала незаоби-
лазни елеменат позоришних представа. О прослави 
1000-годишњице просветитељског рада Ћирила 
и Методија, на речи песме Хеј Стевана Владислава 
Каћанског углазбио је своју најпознатију и најгласо-
витију композицију Где је српска Војводина за којом 
су се низале буднице Устај, устај Србине, Радо иде 
Србин у војнике, Оро кличе са висине, али и Да је мени 
лећи па умрети, Бербери су први људи, све песме и 
пратеће музичке нумере из Саћурице и шубаре Илије 

Округића Сријемца и не заборавимо Ој, пусто море, 
Два се тића побратила, Кад се дану више неће на сти-
хове Лазе Костића из Максима Црнојевића.

За Лазара Поповића усталио се још поодавно ква-
лификатив да је био један од најдаровитијих глумаца 
с краја XIX века, али и учитељ многим генерацијама. 
Умро је оклизнувши се, на позорници, само неколи-
ко дана касније пошто је одиграо ко зна по који пут 
репризу своје прве улоге – Мурата у Ђурђу Бранко-
вићу Кароља Оберњака. Био је супруг рано преми-
нуле глумице Марије Аделсхајм за коју је Пера До-
бриновић рекао: „Више него игде, од Ње сам научио 
вештину глуме“.

Један од његових синова, Лука Поповић, остаће, 
опет, запамћен по неутаживој жељи да у САД, уочи 
Првог светског рата, оформи позоришну дружину на 
српском језику, у чему је и успео. Остало је упамће-
но да је у Њујорку, на Преображење 1911. године, у 
Чешком дому, одржана премијера Балканске царице 

Пера Добриновић
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књаза Николе као и да је извођена на турнејама од 
Филаделфије до Детроита и Кливленда.

После смрти брата Стевана на нервној клиници 
у Женеви, током Првог светског рата, и самоубиства 
оца му Михаила Марковића, 1949. године умро је и 
последњи потомак велике позоришне династије По-
повића, Димитрије Митица Марковић, син Милке и 
Михаила Марковића.

Поменуо сам да је са 5 година играла Вилхелма у 
Вилхелму Телу, а недуго затим и Анђелу у Ловудској си-
ротици. Са 15 година постала је стална чланица НП у 
Београду, а са 16 па до краја СНП. Кудикамо пре Олге 
Илић играла је мушке улоге у Стрелану, Језуити и 
његовом питомцу, Градињи и сину му Немањи, у Луд-
вику XI, а да то нико никада до вечерас није изрекао, 
као што нисмо сазнали шта је за Њу значили сусрети 
са Елеонором Дузе, Саром Бернар или Одиљонком, 

изузев чврсте решености да их, како је истицала, не 
треба „имитовати, да извештаченост не значи ништа, 
да само истинити осећаји могу да потресу гледаоца“ 
и да је за постизање тога „потребна велика машта и 
маленкост – осетљиво срце“. Звала се Милка Мар-
ковић и била једна од највећих и најобразованијих 
наших глумица, али и пијанисткиња, преводилац с 
француског, немачког и мађарског, а већ почетком 
минулог века и прва жена редитељ у нас.

Кажу да је тамно обојеним гласом баршунасте 
мекоте и беспрекорном дикцијом умела да боље но 
ико пре ње сугестивно изрази сва психичка стања и 
расположења, од најумилније нежности до жестоке 
горопадности и афективних пролома који су заус-
тављали дах гледаоцима. Њен раскошни таленат и 
смисао за грађење лика, искрена и непосредна глума 
која је извирала из живота, сврстали су је у ред првих 
српских глумица. Отуда не чуди она вековита рече-
ница Лазе Костића у књизи о Змају да је играјући зна-
ла, умела и могла да зарони у дубине, где се осмејак 
састаје са сузом, али, истовремено не сметнути с ума 
ни ону од најлепших елегија да никад се не заборави 
глумац, коју је Њој за Њу написао двадесет шестого-
дишњи Милош Црњански, чарнојевићки рањен ра-
том и Галицијом.

Због тога, ваљда, и вредимо онолико колико вре-
де наши немири и наше меланхолије, јер представа 
је, подсетимо се, промишљање сна, а не његова ма-
теријализација.

Но, како је краткоћа прва учтивост, та француска 
изрека ме опомиње да она нарочито важи за оне који 
говоре тамо где треба – гледати.

Стога ми на крају не преостаје друго до да вам, 
још једном, препоручим исцрпни Каталог колегини-
це Александре Милошевић и да вас подсетим да је 
Изложба о позоришној династији Поповића увелико 
отворена, пошто сте то ви, својим присуством већ 
учинили.

Пљескајмо им!

Милка Марковић
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НОВЕ ПОЗОРИШНЕ КЊИГЕ

СТУДИЈА
ДОСТОЈНА ХВАЛЕ

Радомир Путник

Музеј позоришне уметности Србије, припремајући се да пружи зна-
чајан допринос великом јубилеју – 150-годишњици Народног позо-
ришта – у оквиру своје издавачке делатности започео је 2015. године 

објављивање капиталног дела Боривоја С. Стојковића Историја српског позори-
шта од средњег века до модерног доба штампајући први том ове волуминозне сту-
дије; намера издавача била је да се завршни, пети том ове Историје појави 2018. 
године, управо у време обележавања јубилеја, што је и остварено. Реч је, дакле, о 
изузетном издавачком подухвату коме су претходиле дуге и темељне припреме. 
Прво издање Стојковићеве Историје српског позоришта објављено је пре чети-
ри деценије у скромној графичкој опреми и без фотографија, односно, публико-
вано је у складу са тадашњим материјалним могућностима издавача. Овога пута 
исти издавач смогао је снаге и довољно финансијских средстава да ново издање 
Историје прикладно опреми и подржи мноштвом фотографија и факсимила до-
кумената, чиме је не само поткрепљена веродостојност коришћених података, 
већ је остварено и несвакидашње ликовно богатство издања. Заслуге за успешно 
обављен стручни део редактуре текста као и за одабир фотографија и ликовна 
решења припадају уредничком тиму Музеја позоришне уметности Србије који су 
чинили Олга Марковић, Мирјана Одавић и Момчио Ковачевић, као и сарадница 
Гордана Степановић, док је технички уредник Светозар Станкић дао пун удео у 
реализацији целог издавачког подухвата.

Четврти том Историје српског позоришта од средњег века до модерног доба 
(драма и опера) бави се истраживањем рада српских позоришта у периоду из-
међу два светска рата, а потом и за време окупације (1941-1945). 

Боривоје С. Стојковић: 
Историја српског позори-
шта од средњег века до 
модерног доба IV 
(драма и опера)

Музеј позоришне умет-
ности Србије, Београд, 
2017.
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Боривоје С. Стојковић даје исцрпан преглед рада 
свих позоришта која су давала представе на срп-
ском језику; отуда следе странице у којима описује 
рад позоришта у Скопљу (од 1928. до 1941) и Битољу 
(1918-1929.), а затим поглавље у коме се прати рад 
позоришта у Војводини, најпре у Новом Саду, а потом 
и театра за северне области – новосадско-осијечког 
позоришта (1928-1934). Стојковић бележи све про-
мене битне за устројство позоришних институција у 
Југославији између два рата, па тако говори и о раду 
Народног позоришта у Београду које је имало секцију 
за Дунавску бановину. Следи поглавље посвећено 
раду позоришта у Нишу (1918-1944), као и преглед 
рада осталих позоришта у Србији: у Шапцу, Лесковцу, 
Пожаревцу, Суботици и Крагујевцу. Овој групи напи-
са треба придодати и осврте на рад Ужичког парти-
занског позоришта у Ужичкој републици 1941, позо-
ришта у заробљеништву у Немачкој за време Другог 
светског рата, као и на рад Позоришта Дунавске ба-
новине у Панчеву под окупацијом (1942-1944).

Значајан допринос позоришном животу у Србији 
између два рата (1918-1941) пружала су путујућа по-
зоришта. Њихов рад Боривоје С. Стојковић подроб-
но описује, констатујући да су ови театри обављали 
пионирски посао крстарећи не само Србијом већ и 
другим деловима Југославије, омогућавајући гле-
даоцима у малим местима да се сретну са драмском 
литературом и живим театром. Аутор објашњава 
и организационе принципе по којима су деловала 
путујућа позоришта и региструјући њихову делат-
ност, упознаје нас са великим бројем истакнутих по-
зоришних делатника, потоњих великана, који су своје 
глумачке почетке имали управо у амбулантним теа-
тарским трупама. Нема сумње, од путујућих позори-
шта ваља истаћи она која су водили Никола Хајдуш-
ковић и Радивоје Динуловић, затим Љубомир Раји-
чић „Чврга“, Душан Животић, као и Перица Алексић 
– Петре Прличко.

Завршна поглавља четвртог тома Стојковићеве 
Историје отварају и питања која припадају драма-
тургији и естетици; реч је о разматрању доприноса 
позоришне критике и драматургије између два рата.

У поглављу о позоришној критици, аутор преглед-

но али лапидарно прави анализу српске позоришне 
критике која је објављивана у дневној штампи и књи-
жевним часописима. Када је реч о драмском театру, 
Стојковић помиње имена значајних рецензената, 
међу којима истиче Живка Милићевића, Милана Бо-
гдановића, Станислава Винавера, Тодора Манојло-
вића, Милоша Црњанског, Исидору Секулић, Душана 
Крунића и Хуга Клајна, уочавајући не само тачност 
њихових критичких судова, већ и њихову књижевну 
вредност. Када је реч о музичкој критици, Стојковић 
подвлачи да су велики допринос афирмацији опере 
и балета дали Милоје Милојевић, Станислав Винавер, 
Бранко Драгутиновић, Светомир Настасијевић, Пав-
ле Стефановић и Михаило Вукдраговић.

У поглављу о српској драмској књижевности из-
међу два рата, Боривоје С. Стојковић бележи сва-
ку списатељску појаву и истиче особености њеног 
драмског стваралаштва. Због тога се у истој равни код 
Стојковића налазе и Бранислав Нушић и Бора Станко-
вић, али и писци безначајних дела; другачије речено, 
историчар позоришта Боривоје С. Стојковић себи је 
поставио задатак да уочи појаву сваког новог драм-
ског писца, али не и да се подробније бави дометима 
његових остварења изузев на крајње сведен начин 
где се описују најзначајнија својства позоришног ко-
мада и, евентуално, његова рецепција код гледалаца. 
Списак драмских писаца је обиман и ту ћемо срести 
имена и оних аутора који су књижевне успехе стекли 
у другим књижевним родовима и врстама, као што су 
Момчило Настасијевић, Тодор Манојловић или Ми-
лан Ђоковић. Истовремено, треба нагласити да ово 
поглавље нуди подстицај савременим истраживачи-
ма историје српске драме, да обаве систематичнија 
испитивања односно валоризацију драмске књижев-
ности између два рата, како би овај период, напокон, 
добио одговарајуће тумачење и стекао одговарајуће 
место у развоју српске драмске литературе.

После објављивања четвртог тома Историје срп-
ског позоришта од средњег века до модерног доба 
(драма и опера) Боривоја С. Стојковића, може се 
констатовати да је овај аутор начинио прави подвиг 
завршивши посао који би, превасходно, требало да 
обављају институције; Стојковићево истраживање 
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красе врлине темељног, поузданог, акрибичног и 
аналитичног приступа театарској историографској 
грађи, као и њеном објективном тумачењу. У Стојко-
вићевом излагању нема произвољности, празног 
хода и самодопадљивости које можемо срести код 

неких савремених историчара српске драме и позо-
ришта. Одмерен и разложан, Боривоје С. Стојковић 
начинио је студију достојну хвале и признања свеу-
купне српске културне јавности.
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СИТНА СЛОВЦА
У ЗЕМУНАЦА

Мирјана Ојданић

Ово је приказ књиге о анегдотама, коме закони духовитости налажу да 
буде мало шаљив и неозбиљан. Они којима то смета могу се одмах ба-
цити на нешто озбиљно или досадно. 

Кад смо били млади, а чак и Милован Здравковић је некад био млад, хвалио се 
један сасвим непознат писац (тако непознат да му се ни имена не сећам) како му 
је Иво Андрић био похвалио књигу. Каже, искористио је кратак тренутак и покло-
нио господину Андрићу свој штампани примерак, па кад га је следећи пут нашао 
(и спопао) упитао га је да ли му се свидела књига (сиц!). На шта му је наш Нобело-
вац јединац, одговорио да му се допала јер има лепа, крупна слова! То је Андрићу, 
како је постајао старији, бивало све важније. Ми смо се као блесави клинци цере-
кали што навалентни лик не схвата да је Иво само један пристојан господин који 
је хтео нешто похвалити, а није имао ништа – осим, ето, тих крупних слова. Не 
само да лик не капира, него се тиме још јавно хвалише. Данас, зашавши у Ивине 
године, мислим да је то био прави комплимент и ево залажем се за нормалну ве-
личину слова у литератури! Јер окрени-обрни највише читамо ми којима требају 
већа слова. Они који виде бубице читају - паметне телефоне! Андрић не би похва-
лио ову Милованову књигу! Захваљујући техничком уреднику и прелому, које ево 
поздрављам! Словца су им ситна скоро као на упутству за (не)употребу лекова, 
које нам стално препоручују из тв реклама да пажљиво читамо (нека их читају 
они, са микроскопом!) Или да се посаветујемо са лекаром и апотекаром?! (Који 
нас сматрају маторим давитељима.) 

Али, кад сам већ код доктора, једна је „медијска дјелатница“ казала да је Мило-
ван „доктор позоришне уметности“. Мени је то анегдота над анегдотама! Здрав-
ковић је, као што му и само презиме каже, доктор за лечење позоришне уметнос-
ти*** (ако је иста излечива). Некако се бојим да баш и није, с обзиром да нас аутор 

АНЕГДОТЕ И ЦРТИЦЕ ИЗ 
ПОЗОРИШНОГ ЖИВОТА

приредио: 
Милован Здравковић

Фестивал монодраме и 
пантомиме Земун, 2018.
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књиге подсећа на још Теренцијево претужно вајкање 
како су му гладијаторске борбе и разни циркузанти 
одвлачили публику са комедија те цитира „Само две 
ствари интересују масу, ХЛЕБА И ЦИРКУСА, а што је 
циркус бруталнији, то им се више допада.“ Нама су 
додуше то преводили као „хлеба и игара“ где би се 
могао подвести и фудбал и тенис и многобројне зани-
мације за нације, ал‘ нека нису игре него циркус, исто 
је то замајавање народа...

Зашто се онда ми данас 2211 година после Те-
ренција, уопште чудимо што народ гледа reality? Не 
напредује ни историја, а камоли људска природа! 
Технологија и производња оружја, истина, напредују 
манијачки, али ако ико преживи видеће је ли то ок 
или ипак јок.

На самом почетку књиге упозорени смо да ово 
није научни рад и да није употребљен научни посту-
пак, али мени се ипак чини да је Милован, који је сам 
себе скромно назвао приређивачем, имао профе-
сорску намеру да направи малу историју театра, кроз 
анегдоте. Можда је зато овде више објашњења него 
самих анегдота? Нама из бранше, којима су многе од 
тих причица и цртица познате може се учинити да 
није било баш неопходно почети још од Старог Рима, 
нити обратити толику пажњу на прве просветитељс-
ке кораке српског театра, али читаоцима који нису из 
позоришта баш то може бити врло занимљиво.

Како су се на пример Новосађани довијали и дуго 
борили са бирократијом да им АУ монархија одобри 
име Српско народно позориште, а Београђани су пак 
били задовољни именом Краљевско народно позо-
риште у Београду. Из чега би се лако могло закључити 
да су Новосађани „победили“ цара велике царевине 
(и то германске), док Београђани нису припитомили 
ни свога малога српскога краља (кога су Европља-
ни сматрали скоројевићем). Кажем могло би се тако 
закључити, не кажем да треба! 

Земунац др Милован Здравковић морао је увр-
стити и писмо којим Омладинско друштво Београда 
моли милу браћу Земунце за помоћ и позајмљује од 
њих костиме. То у време док је Земун био Европа, а 
Београд тек престао да буде малоазијска колонија. 
Веровала бих ја Земунцима да су они Централна Ев-

ропа само кад се не би сви међусобно познавали лич-
но, као у Батаји.

Занимљиво је каквим су се све аргументима ко-
ристили српски просветитељи да би указали на 
потребу и неопходност формирања српског театра. 
Од просвећивања народа (који додуше ни данас није 
просвећен, те не иде у позориште, него долази само 
мањина од 1,5 промила) преко формирања нацио-
налне свести и поноса, нормално и до патриотизма, 
те очувања народног језика! Затим угледања на глу-
мачку културу понашања, ајајај па све до (празних) 
обећања да ће ехеј! позориште одвикавати српску 
младеж од еротских уживања, чему ће се радовати 
родитељи. Оп! Било је ту и пустих обећања да ће се 
чак приходом од карата помагати друге националне 
институције! Трт. После чега о‘ма има весела прича 
о томе како је неко покрио позоришни мањак! Ех! 
Помиње се и стара српска болест да више цене све 
што је туђе, него своје. После помињу чак и достојан-
ство, које је у последњих фртаљ века овде, нажалост, 
постало древна историја.

У 25 поглавља приређивач је систематизовао ане-
гдоте и цртице из позоришног живота од постанка 
српског театра до данашњих дана. Ко добро види, 
књигу ће читати лако и весело. На мени је било да вас 
заинтересујем, нема потребе да вам даље преприча-
вам.

***

Знам да није сваки доктор лекар, није ни сваки ле-
кар лекар, али ми је формулација „доктор драмских 
уметности“ која се помиње и на 261. страни књиге у 
биографији М. Здравковића (а коју дакле није измис-
лила горе-опањкана, недужна новинарка) потпуно 
несувисла. Мислим да је било боље навести просто 
наслов доктората, или његову тему бар, а не претва-
рати га у титулу „доктор драмских уметности“. 

Још док смо ми били студенти, на Факултету драм-
ских уметности је предавао професор који је докто-
рирао на цртаном филму, а кога су студенти пежора-
тивно звали „доктор цртаног филма“. Др Бранивоја 
Ђорђевића нисмо звали „доктор дикције“, јер је он 
био велемајстор дикције. 
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Колико знам, а то се може закључити и из поме-
нуте биографије, која се налази у књизи, Милован 
Здравковић је дипломирао на ФДУ, на катедри за 
продукцију и маркетинг, која се у то време још звала 
организација. Можемо га сматрати и стручњаком за 
менаџмент, али „доктором драмских уметности“ јако 
тешко. Јер то не постоји. Мада је он докторирао на Фа-
култету драмских уметности. Али ако којим случајем 
таква титула на ФДУ збиља постоји и ако се стварно 
може добити путем писања доктората, онда пристој-
ност захтева да одмах одем тамо и вратим своју ди-
плому из 1977. и да подржим њихово пресељење у 
Топчидер. У шуму, да тамо оснују и катедру за reality!

Ово ме подсетило на једну уредницу у радију, коју 
сам питала шта је по струци, а она ми рекла - фило-

зоф! Као да је филозоф свако ко заврши филозофију. 
Не, то је професор филозофије, а филозоф је онај ко 
има своје, образложено, филозофско поимање света. 
И живи у бурету, наравно.

Иначе, мислила сам да се Милован и ја познајемо 
са факултета, или бар из Позоришта Дворишта, али 
ми је он, док ми је писао дугу и нечитку посвету на 
књизи, објаснио да смо се упознали у Земуну, код 
Кнеза, где сам ја била у шорцу. Сад ви сами можете 
закључити како размишља приређивач књиге, који 
је запамтио шорц, а не ноге. Ако вам се ово писаније 
чини малчице пргаво, то је само мала освета.
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ДРАМЕ О САВРЕМЕНОМ 
ЖИВОТУ

Радомир Путник

Драмски писац и прозаиста Драган Томић (1941-2015) незаустављиво је 
ушао у српску драмску књижевност добивши награду „Бранислав Ну-
шић“ за драму Раскршће на конкурсу Удружења драмских писаца 1980. 

године; одмах ваља рећи да је Томић први добитник овог најзначајнијег признања 
за необјављени драмски текст. Исто признање добио је и десет година касније за 
драму Псећа кућица. Написао је десетак драма које су са успехом приказиване у 
нашој земљи као и у Русији и Француској. Објавио је и романе Шкрипац, Чекајући 
мајку, Кратак прекид удовичког стажа, Вртложник и Увоштена мама. Најзад, у 
позоришне делатности Драгана Томића спада и оснивање и вођење „Театра на 
Сави“ који је неколико година приређивао представе на шлепу преуређеном у 
позоришну сцену.

Драган Томић је особени драмски писац. Теме његових позоришних комада 
преузете су из пресне, бруталне и узнемирујуће стварности; могло би се рећи 
да Томићеве драме припадају оној неонатуралистичкој грани уметничког ства-
ралаштва која се у књижевности препознаје у „стварносној прози“ а у филму у 
„црном таласу“; као што је познато, овај уметнички приступ проистекао је из пот-
ребе уметника да прикажу мучан статус човека у социјалистичком систему, где 
је јединка изгубљена у окружењу које чини тврда идеолошка контрола, осећај 
безнађа и обесправљености. Некакав излаз било је могућно тражити у насиљу 
којим се човек, у ствари, брани од свега што га угрожава. Отуда су и Томићеве 
драме прожете разноврсним облицима насиља, од физичког до менталног, при 
чему је увек у средишту списатељевог интересовања породица која се растаче 
и пропада. Драмски јунаци Драгана Томића саздани су од чврстих уверења која 
тврдоглаво бране и када су свесни истине да нису у праву, од жестоких потеза, 
грубости и емоција које нису у стању да контролишу. Они су непрекидно на самој 
ивици подношљивости и самоподношљивости. Немају милости за друге, али ни 
за себе. Због тога су драме Драгана Томића увек заоштрене до крајности и грани-
ца човековог трпљења. Али, ваља рећи да у Томићевим драмама постоји светлост 
на крају тунела, да се човечанство ипак може искупити, да постоји нада којом се 

Драган Томић:
Изабране драме

Удружење драмских
писаца Србије
Београд, 2016.
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надахњују драмски јунаци, жељни топлине, разуме-
вања и људскости. 

У књизи изабраних драма Драгана Томића обја-
вљени су драмски текстови Раскршће, Рукавице, 
Псећа кућица и Слава. Користан предговор написао 
је Бошко Сувајџић указујући на вредности и домете 
Томићевог позоришног прегнућа.

Најпознатија и најчешће приказивана је драма 
Раскршће. Она већ својим симболичним насловом 
показује на могућности које сваком намернику пру-
жа место одакле се гранају путеви у разним правци-
ма. Драган Томић нам доказује да се могућности од-
ласка подразумевају, али да је далеко теже остати у 
месту, у породици која је изнутра разједена мржњом 
којој се не знају разлози, опстати у савременој сео-
ској породици у којој је инат основни мотив покретач 
али и критеријум припадништва породици. Реч је о 
фамилији сељака Миодрага Тадића који се тврдогла-
во држи принципа да не попусти никоме, па ни својој 
деци; не схватајући да су промене у животу неминов-
не и неизбежне, Миодраг Тадић жели да свима намет-
не свој поглед на свет и у томе, разуме се, не успева. 
Његова ће се породица распасти, а он ће до краја ис-
трајавати на својим заблудама.

Драма Рукавице жанровски би се понајпре могла 
означити као гастарбајтерски трилер са примесама 
социјално-психолошке мелодраме. Овако обимна 
формулација указује на сложеност Томићеве драме; 
једно је несумњиво: Драган Томић је драму написао 
настојећи да пружи што више података о личности-
ма, да проникне у њихове неуобичајене односе и да 
у свему томе понуди зрно оптимистичког гледања на 
судбине морално посрнулих људи. 

У драми Рукавице упоредо тече бар пет-шест при-
ча, почев од породичне, у којој се мајка и син међу-
собно оптужују и мире у сутерену ружне београдске 
вишеспратнице, преко невеселе историје у којој се 
открива мајчина проблематична прошлост, сино-
вљев покушај да у музици нађе излаз из незапосле-
ности, кћеркино везивање за немачког хермафроди-
та који јој обележава руке, зетовљево васкрсавање 
из мртвих после саобраћајне несреће, до брачне 
понуде ауто-механичара Здравка који бива увучен у 

породична збивања. Код Томића је захваћен пресан 
живот, најчешће одвећ натуралистички обојен, све 
време сликан у пуној жестини, без ублажавања и без 
одмора. Томићеви јунаци одмах су спремни да фор-
мулишу сопствена страховања, емоције и односе и у 
стању су да се без остатка залажу за испуњење тре-
нутних циљева.

Драма Рукавице има дејства на читаоце и гледао-
це који и у пренаглашеним, до крајности заоштреним 
страстима, препознају део свакидашњице, углав-
ном оне црне у којој су главни јунаци наши људи у 
страном подземљу. Та елементарна патетика о стра-
давању драмске јунакиње Милке Рогић у Немачкој 
и спасавању Милкине душе, чине Томићеву драму 
пријемчивом и поред пренаглашене жестине у стал-
но обнављаним сукобима између драмских лица.

Драме Псећа кућица и Слава поседују, како вели 
писац предговора Бошко Сувајџић, политички под-
текст. Псећа кућица из 1989. године „тематизује го-
дине заплета у бившој Југославији, односно почетак 
сепаратистичког дивљања и насиља над Србима на 
Косову и Метохији, које је представљало увод у траги-
чне догађаје у наредној деценији“. За драму Слава ре-
цензент сматра да је вероватно најмрачнији Томићев 
комад. У овој драми Драган Томић расплиће причу о 
генералском сину, команданту Српске гарде Голубу 
Дрену, о његовом моћном оцу Димитрију Дрену који 
умире, као и синовцу Ненаду који припада друга-
чијем начину мишљења и тумачења света. Предста-
вљајући три могућна типа драмског јунака, односно 
три могућна пута у животу, Драган Томић нас упозо-
рава да је бестијалност непрекидно приправна у на-
шим бићима и да је потребан само часак да би екс-
плодирала и уништила сваку назнаку хуманости.

Драме Драгана Томића писане су у одређеном 
времену за позоришне гледаоце тога времена, а не 
за време будуће. Међутим, када их читате двадесетак 
или тридесетак година после настанка, изненадиће 
вас њихов витализам и њихова нежељена актуелност, 
што говори да оне поседују уметничку убедљивост на 
нивоу универзалне идеје, која је далеко превазишла 
конкретну животну реалност.
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МАКРОКОСМОС КАФИЋА

Радомир Путник

Писац Мирко Милорадовић (1936) аутор је запажених драма Голи мачићи 
и Ибзенова школа, а његова посвећеност позоришној уметности огледа 

се и у драматизацији прозних дела Лазе Лазаревића, Светозара Ћоровића, Лава 
Толстоја и Фјодора Достојевског. Објавио је романе Шоу бизнис и његове жртве, 
Морални имиџ комунисте, Провера, Једном заљубљена, увек заљубљена и Љубав-
нички крај. Био је и позоришни критичар и уредник Политике, директор Драме 
Народног позоришта, директор и уредник Просвете и министар културе у Влади 
Србије. Ови биографски подаци сведоче о преданости Мирка Милорадовића раз-
ним пословима у области културе и уметности, као и о његовом доприносу, пре 
свега, књижевности и позоришту.

Дело Патка за понети жанровски се може означити као трагикомедија, прем-
да у поднаслову стоји да је то комедија у два дела. Мирко Милорадовић, као ис-
кусан писац и добар познавалац историје српске драме, одабрао је кафану као 
место сценског збивања. Кафана је митско место у српској драматургији ХХ века 
(Кабарет код „Две хемисфере“ Александра Илића, Код „Вечите славине“ Момчи-
ла Настасијевића, Потраживања у мотелу Миодрага Ђукића, Чудо у „Шаргану“ 
Љубомира Симовића, Протуве пију чај Драгослава Михаиловића), па је и код Ми-
лорадовића кафић „Судар“ простор за развој сценске игре. Смештен на Дорћолу, 
дакле у централном делу Београда, овај кафић представља згодно место за биз-
нис било какве врсте, посебно у данашње време када живимо у доба либералног 
капитализма, што преведено на језик пресне праксе значи у време силеџијског 
отимања добара. Тако се и око кафића „Судар“ мотају сумњиве личности: Коби 
и Јаворка звана Џун, не би ли навели власнике, газдарицу Иву и њеног супруга 
Њању да прошире делатност и од кафића направе место подобно за лаку зараду. 
Галерији ликова припадају још и Кикирезић старац који је повремено мудријаш а 
повремено резонер и лепа Тања, која, разуме се, има сопствени план о заузимању 
кафића.

Мирко Милорадовић гради драмску причу хронолошки, у кратким секвенца-
ма, постепено развијајући интригу око будуће судбине „Судара“. Писца, међутим, 

Мирко Милорадовић: 
Патка за понети

Народна библиотека 
„Илија М. Петровић“,
Пожаревац, 2013.
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не занима одвећ развој сижеа – али га неће занема-
рити – већ га више интересује могућност да његових 
шест лица, нашавши писца, прокоментаришу све жи-
вотне манифестације које теку око њих и прете да 
их, као каква бујица, понесу у неку Недођију. Да би 
се одбранили од скоројевића Кобија и Џун, Њањо, 
Кикирезић, а покаткад и Тања спасоносно цитирају 
мудре речи српских и светских књижевника и фило-
зофа, од Иве Андрића и Бранка Миљковића до Муха-
рема Первића и Фридриха Ничеа. Другачије речено, 
Мирко Милорадовић нам поручује да се ослонимо на 
дубље промишљање живота, да се потрудимо да пре-
познамо заблуде и да се врлинама одупремо свако-
врсном насиљу које се континуирано врши над нама 
под геслом корисне глобализације света. 

Али, постоји и она важнија димензија Милора-
довићевог штива која нам показује да је наше окру-
жење, хтели ми то да признамо или не, састављено од 
губитника, што у крајњој консеквенци постаје и наше 
својство. Живот испуњен смислом и квалитетнијим 
садржајима догађа се другима, а ми смо осуђени на 
клаустрофобично таворење од кога се бранимо ху-

морним репликама и позивањем на мудре речи ми-
слилаца, не предузимајући ништа – или пак не могав-
ши да предузмемо ништа – да бисмо поправили соп-
ствени статус. Управо због ове поруке која се налази 
у мисаоној основи комада Патка за понети, дело се 
жанровски мора одредити као трагикомедија.

Драматург Миомир Петровић у поговору истиче 
да је овде реч о „комедији чаробног ужаса који се 
прелива из менталних склопова Иве и Њање, Јавор-
ке и Кобија, Тање и Кикирезића право на мермерне 
барске сточиће. Сопствена хтења, урушене амбиције 
и минорне могућности због којих су све те амби-
ције и остале само идеје о нечем величанственијем 
и бољем, параноици из овог бара одавно не могу да 
задрже само за себе и проливају их свуда унаоколо, 
не обраћајући пажњу на колатералну штету, несрећу 
коју – хотимично и нехотице – наносе другима.“

Оптималне могућности које овај драмски текст 
пружа могле би се видети у његовој инсценацији. На-
жалост, до сада су српска позоришта остала незаин-
тересована па комаду Мирка Милорадовића преос-
таје да чека своју праизведбу.
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ДИЈАЛОШКИ ДУЕТИ

Радомир Путник

Прозни писац, критичар и преводилац Златоје Мартинов објавио је две 
збирке приповедака, Осмех Еме Мајер и Прељубничка библија, као и 
књигу есеја Херменеутика књижевне естетике. Бави се и публицистич-

ким радом и у оквиру ове делатности објавио је студију У подножју демократских 
пропилеја. Најзад, широки спектар књижевних послова Златоја Мартинова обух-
вата и превођење наше поезије на есперанто, а списку његових остварења тре-
ба додати и занимљиво истраживање под насловом Немачки утицај на исхрану 
Срба у Банату, које је до сада доживело два издања.

Овога пута Златоје Мартинов латио се драмске форме да би обрадио познати 
догађај, када је новинар Јаша Томић убио новинара Мишу Димитријевића на же-
лезничкој станици у Новом Саду, на Туциндан, 5. јануара 1890. године. Овај злочин 
имао је вишеструке последице на статус српског живља у Угарској, јер је – уне-
срећивши две породице – истовремено оставио обе политичке странке Срба у 
Угарској без лидера, па самим тим и без могућности да се политичким деловањем 
утиче на побољшање статуса српског народа у Војводини. О „Туцинданској траге-
дији“ објављено је више студија и чланака у нашој књижевној есејистици (Младен 
Лесковац) и историографији (Лазар Ракић), где је сам злочин сагледан са стано-
вишта политике, психологије и етике. Златоје Мартинов, међутим, бира другачији 
угао посматрања; Мартинов у форми телевизијске драме приказује како мало-
варошко јавно мњење претвара љубавно писмо које је Милица Томић, кћерка 
водећег војвођанског политичара Светозара Милетића, својевремено написала 
своме веренику, у средство за уцену политичког противника. Новинар Миша Ди-
митријевић, уредник листа Браник, гласила либералне странке, дошао је у посед 
писма у коме је Милица Милетић, наводно, поред реченица крајње интимне при-
роде, нудила веренику и уређивање листа Застава, гласила радикалске партије. 
Уочи избора за угарски парламент, у коме је било предвиђено и место за српског 
посланика, борба између либералне и радикалне странке толико се заоштрила, да 
противници нису бирали средства како би компромитовали своје политичке ри-
вале. То је био контекст политичких односа у коме се нашао радикал Јаша Томић, 

Златоје Мартинов:
Кобно писмо

Orion Art
Београд, 2016.
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Миличин супруг, као директан политички конкурент 
либералима. Недељама је лист Браник позивао заин-
тересоване грађане да дођу у редакцију и прочитају 
компромитујуће писмо. Не могавши да истрпи сталан 
притисак јавности и претњу публиковања садржаја 
Миличиног писма, Јаша Томић убија уредника Брани-
ка Мишу Димитријевића.

Златоје Мартинов није имао намеру да напише 
документарну телевизијску драму о трагедији у којој 
су страдали и Димитријевић и Томић; намера писца 
Мартиновића била је да прикаже начин на који се по-
нижавају политички неистомишљеници и противни-
ци. Уз непрекидне уцењивачке претње, извргавање 
руглу части и достојанства породице супарника, ин-
струментализује се читалачка јавност тако што се да-
нима и недељама наговештава скандалозан садржај 
писма којим ће се потпуно укаљати политички ривал. 
Реч је, дакле, о настојању писца Златоја Мартиновића 
да опише механизам којим се уништава не само поли-
тички статус противника већ његов приватан живот. 

Да би спровео ову идеју, Златоје Мартиновић ис-
писује низ сцена-дуета, у којима се приповеда о пис-
му. О самоме писму али и политичкој тежини коју оно 
има разговарају многе историјске а у овом случају и 
драмске личности: краљ Милан Обреновић, Јован Јо-
вановић Змај, Светислав Касапиновић, Глигорије Гига 
Гершић и Тодор Бекић, као и друга лица која су учест-
вовала било у самом догађају било на суђењу Јаши 

Томићу. Да би представио паланачке трачеве који су 
по Новом Саду проширили и увећали фаму о писму, 
писац Златоје Мартинов исписује сцену седељке у 
дому Мише Димитријевића на којој његова супруга 
уз торту приказује саблажњиво писмо. Драма се за-
вршава дует-сценом између Јована Јовановића Змаја 
и Светислава Касапиновића у којој обојица комента-
ришу српски усуд да се непрекидно суочавамо са мр-
жњом која је главно својство менталитета.

Златоје Мартиновић је написао статичну драму, 
много ближу прозном него драмском казивању. Ње-
гова драма поседује само две драмске ситуације: чин 
убиства и, потом, завршне речи тужиоца и браниоца 
на суђењу Јаши Томићу. Недостатак драмских елеме-
ната писац повремено успева да надокнади ваљаним 
коришћењем архаичног језика којим су говорили 
Срби у Новом Саду крајем XIX века. Бавећи се писмом 
као основним мотивом драме, Златоје Мартинов је 
свој рукопис превео у жанр драмског фељтона; дру-
гачије речено, писац није искористио драмски по-
тенцијал који су му пружали главни ликови – Милица 
Томић, Јаша Томић и Миша Димитријевић. Оставши 
на линији линеарног фељтонизма, писац Златоје Мар-
тинов пропустио је могућност да дубље истражи пси-
холошку и људску димензију догађаја који је био суд-
боносан за политички статус српског становништва у 
Угарској.
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СУДБИНЕ ПИСАЦА

Радомир Путник

Вуле Журић (1969), превасходно је прозни писац; објавио је више рома-
на (Благи дани затим прођу, Ринфуз, Тигреро, Црне ћурке и друга књига 
црних ћурки, Мртве браве, Народњакова смрт, Недеља пацова, Српска 

трилогија, Република Ћопић), као и књиге прича (Умри мушки, Двије године хлад-
ноће, У кревету са Мадоном...), а бавио се и филмским сценаријима. У књизи Црни 
глас за белу хартију налази се седам радио драма које је Вуле Журић, како вели у 
Уводној речи, написао за Драмски програм Радио Београда.

Тих седам драма Вуле Журић написао је за серијал „Звездана прашина“; слу-
шаоци Радио Београда, који дуже памте, сећају се да се овај серијал некада звао 
„Звездани часови човечанства“ и да су у њему емитоване биографске драме које 
су представљале значајне личности из српске али и светске историје. Током че-
тири-пет минулих деценија, снимљено је и емитовано више десетине драма о 
научницима, писцима, сликарима, композиторима и другим ствараоцима који су 
померали границе сазнања, утицали на промену начина мишљења и тумачења 
света, док су у области уметности остварили блистава дела која данас припадају 
нашој али и светској класици. 

Вуле Журић написао је седам биографских драма које су, у основи, докумен-
таристичког карактера. Представио је српске писце, од Емануила Јанковића до 
Бранка Ћопића.

Драме су у књизи поређане по редоследу настанка. Прва, Омча од хартије, 
настала је 2007. године и у њој Вуле Журић описује судину Борисава Станковића 
који је за време Првог светског рада писао за окупаторске новине да би прехра-
нио породицу. Случај Боре Станковића није усамљен у историји српске уметнос-
ти уопште; после Другог светског рата, због играња под окупацијом стрељано је 
неколико српских глумаца, док су неки протерани у унутрашњост. Вуле Журић у 
радио драми, као што је то учинио и Јован Радуловић у телевизијској драми, отва-
ра морални проблем на примеру Боре Станковића – шта уметник сме и може да 
учини у таквој ситуацији.

Вуле Журић:
Црни глас за белу хартију

РТС, Београд, 2017.
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НОВЕ ПОЗОРИШНЕ КЊИГЕ

У драми Човек без перипетија писац нас упознаје 
са дилемама које је морао да разрешава песник Ми-
лан Ракић током рада у дипломатској служби, прво на 
Косову и Метохији, а потом у Италији под Мусолиније-
вим режимом. Суочавајући се на Косову и Метохији 
са угроженошћу српског живља, а у Италији са нара-
стајућим фашизмом, Милан Ракић показивао је из-
разиту личну храброст и одлучност; представљајући 
песника Милана Ракића, Вуле Журић нам, посредно 
говори и о нејасним потезима и импровизацијама 
Министарства спољних послова Југославије између 
два рата.

Драма Острво Ускоковић посвећена је трагично 
преминулом књижевнику Милутину Ускоковићу; ау-
тор нам постепено приказује развој душевне болести 
која је Ускоковића навела на самоубиство.

Црни глас за белу хартију или Дела, хтења и смрт 
Емануила Јанковића води нас у другу половину XVIII 
века, у доба просветитељских настојања којима су 
српски народ желели да описмене и унапреде До-
ситеј Обрадовић, Емануил Јанковић, Павле Соларић 
и други писци. Емануил Јанковић, дакле, има сан 
да створи прву српску штампарију и Вуле Журић, 
пажљиво проучивши рад овога подвижника, детаљ-
но нам приказује како су Јанковићеве идеје о штам-
парији и просвећивању постепено сузбијане, подјед-
нако бивајући сумњиве колико српском живљу, толи-
ко и аустроугарским чиновницима. 

Глумцу, писцу текстова за кабаре и дечјем пес-
нику Брани Цветковићу посвећена је драма Бранин 
Орфеум у зунзариној палати. Вуле Журић је, предста-
вљајући Брану Цветковића, подробно описао идеју 
добре воље, оптимизма и позитивног приступа жи-
воту чији је заговорник био управо глумац Цветко-
вић. Посветивши се у целости позоришној уметности, 
Брана Цветковић је обављао пионирски посао, било 
као путујући глумац, било као оснивач забављачког 
позоришта, што је била значајна новина у позориш-
ној уметности у Србији. 

Драма Талац земље Хиришиме, говорећи о писцу 
Светозару Ћоровићу, у суштини приказује околнос-
ти живота у Мостару у коме су живели, писали, али 
и имали значајан друштвени, културни и политички 
ангажман и Ћоровић, и Алекса Шантић и Атанасије 
Шола, као позоришни редитељ. Друштвене и поли-
тичке прилике изискивале су опрезност као и муд-
рост у мултинационалној средини у којој је суживот 
био могућ све док га нису угрожавали спољашњи 
притисци.

Седма драма Република Ћопић, написана 2015. 
године, издваја важне тренутке из биографије Бран-
ка Ћопића, покаткад се позивајући на сећања из 
детињства, потом из Другог светског рата, да би се 
усредсредила на Ћопићев усуд после објављивања 
Јеретичке приче и политички прогон коме је Ћопић 
био изложен.

Свих седам биографских драма о српским писци-
ма, осим аутора чије животе приказује, бави се и дру-
гим значајним књижевницима који се у драмама поја-
вљују као пријатељи, сабеседници или знанци. Тако 
се у судбине протагониста уплићу и Доситеј Обрадо-
вић, Стеван Сремац, Дис, Растко Петровић, Скендер 
Куленовић, Бранислав Нушић, Сранислав Краков, 
Иво Ћипико, Милан Огризовић и Иво Андрић, као и 
друге историјске личности. Може се рећи да је Вуле 
Журић исписао упоредну историју дела српске књи-
жевности, препознајући у елементима биографија 
писаца оне подстицаје који су претходили настанку 
појединих њихових дела.

Вуле Журић је поуздани тумач биографија срп-
ских писаца у форми документарне драме. Премда 
је свака биографска драма, у суштини, примењена 
драма, она има сазнајно-васпитни значај и предста-
вља важно едукативно штиво, а када је пише аутор 
несумњиве књижевне умешности као што је Вуле Жу-
рић, драма стиче и своју уметничку вредност.
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ПРЕДРАГ ЕЈДУС (1947 – 2018)

МИЛЕНА ДРАВИЋ (1940 – 2018)

РАДМИЛА (РАДОВАНОВИЋ) 
АНДРИЋ (1934 – 2018)
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IN MEMORIAM

ПРЕДРАГ ЕЈДУС
(1947 – 2018)

Веровала сам да ће и овога пута Предраг Еј-
дус надиграти смрт, као пре петнаест годи-
на, и вратити се на сцену да нам прича како 

је тај окршај изгледао. Видело се да копни, да му се 
дах крати и корак да му је све спорији, али он то није 
признавао. Раније сам га дирала да хода из рамена, 
као Џон Вејн, а он је прихватао шалу и узвраћао: па 
то је нормалан ход за високе глумце као што смо Вејн 
и ја. Сад је ходао с напором, а у очима му више није 
било оне Ејдусовске жеравице, али није признавао, 
није признавао. Зато сам веровала. И дивила сам му 
се што је имао тај изнутра шаржирани импулс живота 
који се није дао слабости, већ је кидисао на њу као 
дете и малом снагом, али надмоћним хтењем опирао 
се и опирао крају. И он је веровао да није крај, убеђе-
на сам. Просто није могао да поднесе ни помисао на 
могућност да га једноставно више нема, а да то не 

буде његова креација. Па то и јесте сувише обично за 
Предрага Ејдуса који је живео, радио, мислио, волео 
и не волео, веровао и порицао, управо у сталном па-
ничном бекству од сваке обичности. Као избеглица 
из свега обичног настанио се на сцени где је могао 
несметано да онеобичава све чега се дотакне. Сцена, 
тај, само глумцем до краја омеђени простор, смештен 
између стварног и надстварног, постала је заправо 
једина права животна средина за Предрага Ејдуса. 
Њој није продао, него посветио своју душу. На њој је 
постизао незамисливо, на њој је доживео један вид 
свевремености коју на други начин није могуће ис-
кусити, на њој је испитивао свет и преуређивао га у 
сасвим јединствене и непредвидиве облике, следећи 
свој огромни таленат. Зато смо веровали де је и овога 
пута смислио нешто необично. И зато тешко прихва-
тамо чињеницу да је отишао заувек. 

И сад ми се чини да ће сваког часа оним ситним 
Кир Јањиним кораком изаћи на сцену с кесом новца 
и већ га чујем како осврћући се, да га ко не затекне, 
узбуђено, као Кир Јања, броји цванцике на матерњем 
грчком: ена, дио, триа, тесера, пенде, екси, ефта, окто, 
енеа, дека, и тиме, осећајући се за тренутак као свој 
на своме, утажава апатридски страх и немир свога ју-
нака. Тако га је Ејдус играо. Није пристао да по узору 
на многе претходнике засмејава публику ругајући се 
шкртици, чији је тврдичлук комедиограф описао као 
врсту асоцијалне себичности. Напротив у договору 
са редитељем Савином, а обојица у свом пореклу 
имају искуство апатрида, он је Кир Јању извукао из 
уопштености лутајућег мотива и приказао га као за-
страшеног избеглицу, печалбара који далеко од до-
мовине настоји да стекне имање које ће му дати неку 
сигурност и постати његов идентитет у туђини.

Тако је Предраг Ејдус прилазио улогама и ликови-
ма које је играо на овој и на свим другим сценама. Ду-
боко понирући у њихово биће, ослушкујући природу 
њихових мана и врлина. Није цртао површне конту-
ре, већ сенчењем сваког детаља градио и истицао 
целину.

И кад је пред сам крај рекао своме пријатељу и 
колеги Цвеји: Изгледа да ћу морати све да их оста-
вим, мислећи на своје улоге, верујем да ни тада није 
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био пристао на крај. То је рекао тек да одагна малер, 
као кад енглески глумци један другом пред излазак 
на сцену кажу: ајде, поломи ногу. Није веровао да ће 
тако бити.

Али, ето, отишао је мој драги пријатељ, чија ми је 
безрезервна подршка много значила. И ево да поде-
лим с вама цитат из нашег последњег разговора на 
документарној Изложби о његовом глумачком опусу 
у Музеју Народног Позоришта. Духовито се на крају 
обратио посетиоцима, а онда смо се повукли у страну 
да још мало попричамо. 

Шта сад радите, питао ме. 
Пишем драму за вас, кажем. 
Е, па сјајно, ви знате шта ја волим да чујем. А кад 

ћемо да читамо? 
Па, тако, ускоро, за који месец, одговарам. 
Пазите, држим вас за реч, немојте после да испад-

не... 

Неће ништа да испадне, уверавам га, ево, догово-
рили смо се. 

А баш ме занима, хоће ли бити срећан крај, пита 
и смеје се. 

Хоће, хоће, не само срећан, него тријумфалан, 
наглашавам озбиљно. 

Е, то ми реците, то се тражи, доста ми је више 
губитника...

И онда смо се уз смех и загрљај опростили. Не 
верујем да је иједно од нас и крајичком свести 
помишљало да нам је то последње виђење. Ја 
сигурно нисам. И још не верујем. Иако видим да ово 
није комад са срећним крајем...

Вида Огњеновић
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IN MEMORIAM

МИЛЕНА ДРАВИЋ
(1940 – 2018) 

Тако то обично бива: одлазак Милене Дра-
вић је потврдио истину да постанемо свесни 
правих вредности извесних особа тек када 

нас оне напусте. Тужно је то, али је – барем код нас – 
то одавно успостављено правило. Тако ствари стоје 
и са Миленом Дравић. Са њом је, дакле, отишла уис-
тину специфична особа, нарочито нетипична у свету 
којем је ова глумица понајпре постојала, у свету фил-
ма и позоришта.

Ништа у њеном животу и њеној каријери није било 
ни стандардно ни уобичајено. Почела је да снима 
филмове као веома млада, већ је првом одиграном 
филмском улогом најављен долазак изузетне особе у 
наш филм. Па ипак, успех, који је одмах постигла, није 
од ње ни на који начин направио размажену диву, 
нити је утицао на Миленину психичку стабилност. 
Филмска каријера је водила Милену Дравић од једне 

до друге улоге, из једног у други филм, од једног до 
другог успеха, ређале су се награде... Но, она улоге 
није бирала, него их је прихватала.

У позориште је ступила као већ увелико афирми-
сана глумица, али театар није доживљавала као поље 
своје „резервне“ каријере, као својеврсну паузу из-
међу снимања два филма. За почетак живота на по-
зорници је изабрала Атеље 212, и то у часу највећих 
узлета овог београдског театра, када га је водила 
Мира Траиловић и у доба када је „сваки неуспех Југо-
словенског драмског био нови успех Атељеа“, дакле у 
часу када је беснела беспоштедна борба између два 
најпрогресивнија позоришта не само у Београду и 
Србији, но и тадашњој Југославији. Милена је савр-
шено добро знала да стаје на „црту“ и престоничкој 
чаршији, и домаћој позоришној и филмској јавности, 
али да на известан начин на коцку ставља још две 
важне ствари свог тадашњег живота. Обе њој изузет-
но значајне. На првом месту је то брак са Драганом 
Николићем, славном звездом Атељеа 212, док је на 
другом била њена дотадашња филмска и телеви-
зијска каријера.

Јер, и једно и друго (баш као, њеном случају, и 
треће и четврто, или пето и шесто...) било је изложено 
беспоштедној критици (и „критици“) целокупне овда-
шње јавности, и оне официјелне, али и оне из сенке 
(каткад много моћније од оне прве). Могла је Миле-
на лако да претпостави да ће ступајући у театар бити 
дочекана на нож – и као славна филмска дива која ће 
сада, можда, бити оптужена да од позоришта ствара 
своју нову „тезгу“, и као филмска звезда која своју по-
пуларност на „великом платну“ покушава да искорис-
ти на даскама које живот значе, а где је много теже 
опстати и уистину квалитетно глумити, но и као жена 
која, ето, прогони свог мужа и с њим би да се такмичи 
и у позоришту...

Све је то ставила на коцку и – постигла успех. Ис-
тина, није да је прошло без оговарања и нагађања, 
без злурадих коментара па и негативних критика, али 
је Милена Дравић у рекордно кратком времену сте-
кла статус и одличне театарске глумице. У позоришту 
је, разуме се, играла другачије, своје улоге је гради-
ла на нове начине, не само у односу на поступке које 
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је примењивала на филму или на телевизији, него и 
другачије у односу на приступе својих колега у теа-
тру. Из живота и искуства (свог или туђег) захватала 
је широко, најшире могуће, вазда одговорно, много 
одговорније но што то предвиђају овдашњи стан-
дарди, наше навике. Разуме се, сместа је била прог-
лашена за штреберку, али се на ове коментаре није 
освртала, него је настављала да ходи својим стазама 
и на позорницама Атељеа, Звездара театра, а доцније 
и, рецимо, тиватског Центра за културу, остварује све 
зрелије и глумачки моћније улоге. Свог „штребер-
ског“ става се није стидела, а објашњавала га је наг-
лашеним осећајем за одговорност. Не једино према 
свом статусу и не једино према редитељима који су 
је изабрали и колегама с којима је делила позорницу 
или кадар, него првенствено према онима којима се 
као глумица обраћала, према публици.

У домаћу кинематографију је крочила улогом у 
филму Врата остају отворена (1959), а у њу се круп-
ним словима уписала често играјући у скромним про-
дукцијама за које ће се доцније показати да су међаши 
у историји нашег филма (Прекобројна, 1962, Девојка 
и Човек није тица, 1965, Рондо, 1966, Хасанагиница и 
Јутро, 1967, Хороскоп, 1969, Бициклисти, 1970...), али 
у великим, амбициозним и скупим пројектима (Уза-
врели град, 1961, Козара, 1962, Битка на Неретви, 
1969, Сутјеска, 1973...), баш као и легендарним оства-
рењима такозваног црног таласа (Мистерија органи-
зма, 1971...). Снимила је више од сто филмова.

На телевизији је наступала у славним серијалима 
(Образ уз образ, Позориште у кући), а снимала је и те-
левизијске драме.

У позоришту је можда најзрелију ролу (а заправо 
неколико улога) одиграла у представи Птиц и птица 
Слободана Стојановића, коју је у Звездара театру ре-
жирао Дејан Мијач. „Милена Дравић није данас само 
једноставно глумица, њена уметност је део једне 
митологије, она симболише историју нашег осећаја 
живота, нашег сензибилитета. Што год она данас иг-
рала, у сваком њеном гесту присутна је ова историја, 
та митологија. Реч је, дакле, о полифоничном ‚вишку 
вредности‘ каквим у Југославији мало који уметник 
располаже“, записаће Ласло Вегел, тадашњи крити-
чар „Политике”, анализирајући Миленину улогу.

У приватном животу Милена Дравић је, против-
но статусу који је заузимала у својој професији, била 
скромна и повучена особа, а тек након њеног и Ни-
колићевог одласка јавност сазнаје за многа њихова 
доброчинства у која нису улагали само свој новац.

Ако свему наведеном додамо и чињенице да је 
Милена Дравић једина наша добитница канског при-
знања, једина овдашња глумица чије је име наведе-
но у Великој светској филмској енциклопедији, да је 
лауреаткиња свих домаћих филмских и позоришних, 
али и бројних телевизијских признања, те да је одав-
но, још пре неколико деценија, стекла статус једне од 
кључних легенди српског (и југословенског) глумиш-
та, онда сасвим поуздано знамо за каквом особом да-
нас жалимо.

Александар Милосављевић

IN MEMORIAM
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IN MEMORIAM

РАДМИЛА (РАДОВАНОВИЋ) 
АНДРИЋ (1934 – 2018) 

Иако није била у легендарном ансамблу који 
је 1948. оснивао Југословенско драмско 
позориште, а ни међу „Бојановим бебама“, 

глумицама и глумцима исте генерације са Академије 
уметности, које је Ступица својевремено довео у тада 
млад театар на Цветном тргу, ипак се својом глумом 
крупним словима уписала у повест овог позоришта. 
Радмила Андрић је каријеру, након што је дипломи-
рала на Академији за позориште, филм, радио и теле-
визију, започела у Београдском, односно Савременом 
позоришту, у доба када је театар на Црвеном крсту био 
својеврсна шифра иза које су се крили смели сценски 
искораци у просторе које су отварали нови, другачији 
драмски текстови, свакако битно различити од оних 
који су у то доба чинили репертоаре осталих наших 
позоришта. Тамо се сусрела са Артуром Милером, 
Брехтом, Максом Фришом или Евгенијем Шварцом, 

али и посве другачијим и за оно време и ондашње 
прилике несвакидашњим редитељима какви су били 
Соја Јовановић, Миленко Маричић или Миња Дедић.

Играла је и у херојско доба стасавања Атељеа 212, 
када су на тамошњој позорници откривани писци та-
дашње светске нове драме. Ту ће, са Михајлом Викто-
ровићем, играти и у легендарној представи Драги мој 
лажљивче Џерома Килтија, која ће од премијере 1961. 
године, до 1995. бити одиграна чак 210 пута.

А онда је, 1965. године, прешла у Југословенско 
драмско позориште да би заиграла са ансамблом 
тадашње театарске репрезентације не само прес-
тоничког но и театарског живота ондашње државе. 
Ту је своју глумачку зрелост, из представе у предста-
ву, укрштала са огромним и драгоценим искуством 
најбољих глумица и глумаца Југославије, а тада су 
настајале и неке од најзначајнијих представа овог 
театра. На овој сцени је Радмила Андрић могла да 
покаже све што је учила од својих професора на Ака-
демији, али и да даље развија оно већ стечено, те да 
у потпуности афирмише свој приступ глуми заснован 
на сведеном изразу, пажљиво негованом сценском 
говору и, посебно, префињеном психолошком про-
филисању и нијансирању ликова које је тумачила.

У театру на Цветном тргу реализовала је неке 
од својих најбољих улога. Била је Ели Дан у Шоовој 
Кући која срца слама у режији Мирослава Беловића, 
Сфинга у Коктовој Пакленој машини у режији Бранка 
Плеше, Зоја у Зојкином стану Булгакова, режија Иви-
ца Кунчевић, Марија у Кишовој Ноћи и магли, режија 
Бошко Димитријевић, али ће се у глумачке величине 
с разлогом уписати као Џесика у Сартровим Прља-
вим рукама у режији Бора Драшковића, Елиза Дулитл 
у Шоовом Пигмалиону који је режирао Стево Жигон, 
Бланша у Трамвају званом жеља Тенеси Вилијамса у 
редитељској поставци Радослава Златана Дорића или 
Дорис у Догодине у исто време Бернарда Слејда у ре-
жији Николе Јевтића.

Посебно је волела дуодраме. Осим у Догодине 
у исто време, Драги мој лажљивче и Ноћ и магла, с 
уживањем је играла и у Госпођа Дели има љубавника 
Вилијама Хенлија у режији Славољуба Стефановића 
Равасија.
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Поред позоришта играла је и у филмовима – По-
гачићевим Суботом увече и Сам, Новаковићевом 
Ветар је стао пред зору, Клопчићевим Моја страна 
света и Страх, Милошевићевом Није него.

У контексту глумачког и овдашњег позоришног 
универзума, вазда ускомешаног и бучног, егзалти-
раност Радмиле Андрић је била сасвим друге врсте. 
Ненаметљива и приватно увек уздржана, била је 
нежна, фрагилна дама; али не од оних дворских које 
стварност око себе посматрају са својих аристократ-
ских висина, но аутентична и префињена. Као да је 
у свакодневици уживала попут детета, непрестано 
откривајући нешто ново, узбудљиво, но ипак се тој 
стварности, ма колико јој деловала занимљиво и 
провокативно, никада у потпуности није препушта-
ла, радије се од ње помало дистанцирајући. Као да је 
тражила неку другу врсту сигурности и ослонца, те се 
скривала у сенци свог супруга, познатог преводиоца 
и лексикографа Драгослава Андрића.

Прерано се повукла са позорнице и једно време 
је предавала глуму на Академији уметности Универ-
зитета Браћа Карић. У то доба би ме, као позориш-
ног критичара, редовно позивала на завршне испи-
те својих студената. Пре „представе“ ми не би ништа 
рекла, нити сугерисала, само би напоменула да би 
волела да чује шта мислим о њеној класи, а било би 
лепо и да им се, након испита, обратим – наравно ако 
то желим. Ипак би нагласила да жели да претходно 
насамо поразговарамо. Тако би и било. Након испита 
смо нас двоје прво разменили мишљења; ја бих јој са-
општио своје импресије, а Радмила би ми потом пре-
цизно и исцрпно говорила о сваком о оних које сам 
видео на сцени, понекад се са мном слажући, а кат-
кад не. У овом другом случају ме није убеђивала, само 
би напућила усне, зажмирила очима и саопштила да 
баш у том конкретном случају постоје неке посебне 

околности које би требало да имам у виду, нарочито 
када том студенту или тој студенткињи будем гово-
рио своје утиске. Убрзо ми је постало јасно да Рад-
мила стрепи над својим студентима, да за њих брине 
можда и више но што то има педагошко оправдање. 
Имала је разумевање за сваког од њих, за сваку њи-
хову ману, сваки недостатак, па је чак, чинило ми се 
понекад свесно или несвесно, превиђала и неке њи-
хове мане које би неко њеног искуства и, нарочито, 
Радмилиног сензибилитета, једноставно морао да ре-
гиструје. С друге стране, био сам сведок да је, радећи 
и разговарајући са студентима, уистину својим даром 
и глумачким нервом имала шта да им пренесе, те да 
је то пуног срца и чинила. Када сам јој, опрезно, сао-
пштио да ми се чини да је одвећ болећива према уче-
ницима, нагло ме је погледала, дуго и без речи гледа-
ла, и признала да је тога свесна. Не знам да ли се због 
ове болећивости повукла из педагошког ангажмана.

Радмила Андрић је бројне улоге остварила и на 
радију, као и у телевизијским драмама, а у телеви-
зијском филму Боре Драшковића Жене тумачила је 
све улоге – Розу Луксембург, Клару Цеткин, Алексан-
дру Колонтај, Надежду Мандељштам, Лизу Турајеву, 
Марију Кири, Исидору Секулић, Симону Вејл, Мар-
гарету Јурсенар и Анђелу Дејвис. За глумачка оства-
рења или допринос позоришној уметности, добила 
је значајне награде и признања: Октобарску награду 
Београда 1963, Награду на фестивалу Октобарски 
дани у Сарајеву, Седмојулску награду 1990, признање 
Владе Србије за врхунски допринос националној кул-
тури (2008), а на фестивалу у Пули је 1969. године до-
била је Златну арену за улогу у филму Моја страна 
света редитеља Влатка Филиповића.

Александар Милосављевић

IN MEMORIAM
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ЈЕДАН ВЕК ОПЕРЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
У БЕОГРАДУ

Оснивањем Народног позоришта у Бео-
граду 1868. и његовим усељењем годину дана 
касније у тек саграђену позоришну зграду, коју 
је кнез Михаило Обреновић подигао својим 
новцем и поклонио српском народу, Београд и 
његових ондашњих 25.000 становника добили 
су велики и модеран театар, у коме су до 21. ап-
рила 1882. године, када је на његовој сцени одр-
жана премијера прве српске оперете Врачара 
Даворина Јенка, могли да гледају само драмске 
представе и комаде са певањем. (...)

Ови комади идиличног садржаја и са на-
ивним заплетом, највише су играни у Србији 
и Војводини, били су и за глумце и за публику 
„драгоцена припрема и увод у музички театар и 
сложенији музичко-сценски репертоар“.

Владимир Јовановић

ОСНИВАЊЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Од самог почетка XIX века, широм  европског 
континента, све чешће су могли да се чују 
захтеви за оснивање и подизање националних 
позоришта, а ти су се захтеви пре свега 
односили на јужнословенске народе. Овакви 
захтеви произилазили су из општеприхваћеног 
схватања о позоришту као о храму народне 
педагогије, која је била незаобилазна у 
конституисању идентитета једне нације. (...)

Иницијативу за оснивање позоришних ин-
ституција покретали су национално освешћени 
појединци и удружења, градске општине и бога-
ти предузетници. У оним срединама у којима је 
национално тело имало државотворну форму, 
бригу око подизања престоничких позоришта 
углавном је преузимала држава.

Јелена Перић

НОВИ ДРАМСКИ ТЕКСТ
Ɇɢɨɞɪɚɝ�ɂɥɢʄ
ɉɨɫɥɟɞʃɚ�Ⱥɪɥɟɤɢɧɨɜɚ�ɚɜɚɧɬɭɪɚ

����ɝɨɞɢɧɚ
ЈУБИЛЕЈ

ɇɚɪɨɞɧɨɝ�ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ
ɭ�Ȼɟɨɝɪɚɞɭ
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