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ПРИ ЧАЈ МО О ХА НА У СКИ

Ми ле на Ле ско вац, Ре жи је Бо ри во ја Ха на у ске у Срп ском на род ном по зо
ри шту (1945–1967), Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2018

На кон књи ге Ра ки ти но ве ре жи је у Срп ском на род ном по зо ри шту 
(По зо ри шни му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2007), у ко јој је реч о за чет ни ку 
„но во сад ске по зо ри шне ре жи је”, Ми ле на Ле ско вац на ста вља сво је те мељ
но ис тра жи ва ње исто ри је но во сад ског „ме зим че та” о јед ном од нај ве ћих 
ре ди те ља Срп ског на род ног по зо ри шта. Ула ском у „ко ло исто риј ског 
кон ти ну и те та”, тј. исто ри ју срп ског по зо ри шта са три де сет ре жи ја у „на
род ном ме зим че ту” (ка ко је че сто на зи ва но Срп ско на род но по зо ри ште), 
Бо ри во је Ха на у ска је био зна чај на лич ност и оста вио је ду бок траг у исто
ри ји те а тро ло ги је. За да так је био: ра ди ти са не про мен љи вим уве ре њи ма 
и же љом да се по зо ри ште одр жи и уна пре ди. Ју на ци сат ка ни од та квих 
сно ва ни ка да ни су за бо ра вље ни. Оста ло нам је да чу ва мо при чу о они ма 
ко ји су нам омо гу ћи ли по зо ри ште ка кво да нас по сто ји, да би смо би ли 
ка дри да не гу је мо оне ме ђу на ма ко ји се бо ре за умет ност у нај бо љим и 
нај го рим вре ме ни ма. Ана ли за ње го вог ра да не за о би ла зна је у из у ча ва њу 
де лат но сти Срп ског на род ног по зо ри шта на кон Дру гог свет ског ра та. 
Екс пли ци ра њем ре ди тељ ског ра да и есте ти ке Ха на у ски ног те а тра, Ми
ле на Ле ско вац је ус пе ла зна чај но да до при не се пру ча ва њу исто ри је но
во сад ске шко ле, али и исто ри је срп ског по зо ри шта, као и ре жи је уоп ште. 
Чи та ју ћи ову књи гу не мо же мо да се отрг не мо „жа го ру жи вље но га”, 
оно га ко је је Ха на у ски но по зо ри шно де ло ва ње уне ло у Но ви Сад и у 
но во сад ски кул тур ни жи вот, не са мо по зо ри шни већ и књи жев ни, те би 
сто га тре ба ло од мах на по чет ку ука за ти на нео п ход ност ова квих сту ди ја 
и ова квих из у ча ва ла ца по зо ри шта. За хва љу ју ћи Пе тру Мар ја но ви ћу, у 
на шој те а тро ло шкој ми сли уста љен је по јам „но во сад ске по зо ри шне 
ре жи је”, а реч је о гру пи ре ди те ља ко ји су у СНПу де ло ва ли из ме ђу 1945. 
и 1974. го ди не. Упра во у овом раз до бљу, у на шем нај ста ри јем про фе сио
нал ном те а тру, ра дио је и Ха на у ска, ре ди тељ ис тан ча ног уку са, ши ро ке 
кул ту ре, по све ће ник и ве ли ки за љу бље ник у те а тар.

У увод ном по гла вљу ау тор ка те мељ но и хро но ло шки из ла же би о
граф ске по дат ке Бо ри во ја Ха на у ске. Он у но во сад ски те а тар до ла зи у 
не згод но вре ме, на кон ра та, и са ве ли ким ен ту зи ја змом при сту па об но
ви по зо ри шне умет но сти, баш у оно вре ме ка да су у те а тар ула зи ли и 
Јо ван Пут ник, Јо ван Ко њо вић, Ју риј Љво вич Ра ки тин и Јо сип Ку лун џић, 
а не што ка сни је и Ми лен ко Шу ва ко вић, Ди ми три је Ђур ко вић и Де јан 
Ми јач. С њи ма по чи ње но ви при ступ по зо ри шној ре жи ји, тј. до ла зи до 
оно га што на зи ва мо ре ди тељ ско по зо ри ште. У тек сту „Мо је по зо ри ште” 
(са чу ва но у По зо ри шном му зе ју Вој во ди не, инв. бр. 8479) Ха на у ска пише 
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да је у Срп ско на род но по зо ри ште до шао као фор ми ран ре ди тељ, а уметност 
ре жи је учио је од Ко њо ви ћа и Ра ки ти на, али и од по зна тог че шког ре
ди те ља Еми ла Бу ри ја на. Ње го вих три де сет ре жи ја, оства ре них од 1945. 
до 1967. го ди не, и ње гов ства ра лач ки дух по мо гли су у ства ра њу чи та ве 
ат мос фе ре Срп ског на род ног по зо ри шта, што ће ка сни је кул ми ни ра ти 
у чу ве не ре жи је ре ди те ља на кон Ха на у ске. На осно ву тек сто ва по ко ји
ма је пра вио пред ста ве, а ко ји се у ве ћи ни чу ва ју у Би бли о те ци СНПа, 
Ми ле на Ле ско вац на гла ша ва да се Ха на у ска, пре све га, ба вио иш чи та
ва њем и про у ча ва њем драм ског тек ста, а не ту ма че њем ре ди тељ ског 
кон тек ста. Он је по што вао драм ски текст, чи не ћи тек ма ле ин тер вен ци је, 
са ци љем да скра ти ду жи ну тра ја ња пред ста ве или њен тем по. За ни мљив 
је по да так да ни за јед ну од три де сет пред ста ва ко је је по ста вио у СНПу 
ни је имао дра ма тур га, ни ти ико га ко је адап ти рао текст (осим за Про сјач
ку опе ру и Трак тат о слу шки ња ма). Спе ци фи чан је на чин на ко ји је ула
зио у при пре ме пред ста ве, о че му ау тор ка пи ше у по гла вљу „Ана ли за 
Ха на у ски ног ре ди тељ ског ра да” („Од нос пре ма драм ском тек сту”, „Рад са 
умет нич ким са рад ни ци ма”, „Про бе”, „Рад са глум ци ма”). Већ пр ву про бу 
је по чи њао са ком плет но при пре мље ним тек стом, ми зан сце ном, ин си
сти ра ју ћи на свим го вор ним мо да ли те ти ма – на дик ци ји, раз го вет но сти, 
ин тен зи те ту, емо ци о нал ном на бо ју. Не ки од глу ма ца (нпр. Ми ли ца Ра
да ко вић, Ми ра Ба њац, То ма Јо ва но вић, Ан ђе ли ја Ве снић), по све до че њу 
Ми ле не Ле ско вац, ис ти ца ли су да су им та кве про бе би ле од не про це
њи ве по мо ћи. Су прот но да на шњем те а тру, где ре ди тељ иде ју спро во ди 
у де ло че сто на про би, за јед но са глум ци ма, Ха на у ска је до ла зио при пре
мљен. По све ћен глум ци ма, знао је шта од ко га мо же да оче ку је и осми
шља вао је сва ки гест у пред ста ви уна пред, чи ме се по ка зао и као од ли чан 
пе да гог. При па дао је оној ге не ра ци ји у ко јој је ре ди тељ био „ре ди тељ јед ног 
по зо ри шта”, чи ме је до при но сио да по зо ри ште са мо по се би бу де осо бе но. 

У свом си ноп си су ме мо ар ске би о гра фи је Ха на у ска пи ше:

Ли те ра ту ра је би ла мо ја пр ва љу бав, а та ле на та сам имао ви ше – му
зи ци рао сам, сли као, и стра сно же лео да бу дем мор нар или бар ла ђар. Та ко 
сам се опре де лио за по зо ри ште, то нај про стра ни је игра ли ште. Јер сам и 
по бо ље вао од ма ле на. И за то ве ро ват но твр дим да је ре жи ја, бар мо ја, 
не и зи гра на игра де тињ ства. 

Та квим за пи си ма по ка зу је да је сва зна ња цр пао из драм ске ли те
ра ту ре, а то зна ње је и по ка зао у сво јим пр вим драм ским тек сто ви ма „У 
гли бу” и „Игра и зби ља”. До при нос Ми ле не Ле ско вац ни је ис кљу чи во 
у при ку пља њу сла бо по зна тих по да та ка о Ха на у ски ном ра ду и де лу, 
ко ји су већ са ми по се би вр ло зна чај ни, већ у ни зу те мељ них и дра го це них 
те а тро ло шких ана ли за Ха на у ски них ре жи ја: На род ни по сла ник (1945), 
Ви но гра да ри из Шар треа (1945), Фи га ро ва же нид ба или Лу ди дан (1945), 
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Ми си ја ми стер Пер кин са у зе мљи бољ ше ви ка (1945), По кон ди ре на ти ква 
(1946, 1954, 1958), По кој ник (1946, 1952), Цвр чак на ог њи шту (1947), Ру ско 
пи та ње (1947), Ме ћа ва (1952), Дон Жу ан (1953), Му зич ки па ја ци (1953), 
Над по пом по па (1954), Ша ре на лоп та (1956), Да ли је ову да про шао 
мла ди чо век? (1957), Власт (1958), Те то ви ра на ру жа (1958), Па ра стос 
у бе лом (1959), Пе ра Се ге ди нац (1960), Из би ра чи ца (1960), Вук Бу ба ло 
(1962), Фи зи ча ри (1962), До на Ро зи та или Го вор Цве ћа (1963), Про сјач ка 
опе ра (1964), Кир Ја ња (1965), Трак тат о слу шки ња ма (1966), Го спо ђа 
Бо ва ри (1967). 

У вре ме ра да Бо ри во ја Ха на у ске ре пер то ар ска по ли ти ка Срп ског 
на род ног по зо ри шта би ла је да де ла до ма ћих пи са ца мо ра ју би ти на ре
пер то а ру, и он је у скла ду с тим и де ло вао, те је од три де сет ре жи ја чак 
ше сна ест ра дио на осно ву до ма ћег драм ског тек ста. Све до да нас при
зи ва се са вре ме на дра ма, у по тре би да се до ка же да је драм ски пи сац и 
да нас жив, а не по гу бљен, ка ко твр ди Са ња Ник че вић у Но вој еу роп ској 
дра ми. До два де се тог ве ка пред ста ве је ре жи рао пи сац, глу мац или не
ко ко на дру ги на чин уче ству је у пред ста ви. Ако је до та да ре ди тељ био 
„по ста вљач” драм ског тек ста на сце ну, са Ста ни слав ским ре ди тељ по
ста је „ин тер пре та тор” од ре ђе ног тек ста, а са Апи јом за по чи ње про цес 
афир ма ци је пред ста ве као „ре ди тељ ске ви зи је”. На по зо ри шну сце ну 
до ла зио је но ви краљ – ре ди тељ. Већ је 1921. го ди не Пи ран де ло са дра
мом Шест ли ца тра жи пи сца знао да се моћ те а тра не на ла зи у тек сту 
и драм ском пи сцу, већ не где дру где. Упр кос то ме, Ха на у ска је по што вао 
и „слу шао” оно што драм ски текст по ру чу је и при ча. Вр ло је сту ди о зно 
при сту пао свом ра ду на тек сту и пред ста ви. Ње го ва глу ми ца би ла је 
Љу би ца Ра ва си, a нај бо ља сце но граф ска ре ше ња при па да ла су Шер ба ну 
и Ле сков цу. У по гла вљу „Есте ти ка ре ди те ља Бо ри во ја Ха на у ска” Ми
ле на Ле ско вац под се ћа да по зо ри ште без пу бли ке не по сто ји, а да је 
Ха на у ска че сто ис ти цао то исто и пи сао oвако: „Без пу бли ке не ма пред
ста ве. Пре ма то ме – ни ја не по сто јим.” Сма трао је да по зо ри ште не 
тре ба и не сме да иде ис пред сво јих гле да ла ца и да их увек не че му под
у ча ва, већ тре ба да ко ра ча за јед но са сво јом пу бли ком. 

Ова књи га Ми ле не Ле ско вац ре зул тат је те шког и те мељ ног ра да. 
Са гле да ти есте ти ку јед ног по зо ри шног ре ди те ља, без ијед не сни мље не 
пред ста ве, ни је ла ко. Ме то ди ис тра жи ва ња би ли су исто риј ски, те а тро
ло шки, ре кон струк ци ја и ана ли за пред ста ва ко је је Ха на у ска ре жи рао 
у Срп ском на род ном по зо ри шту, као и син те за до би је них ре зул та та. 
Књи га је илу стро ва на пла ка ти ма и фо то гра фи ја ма из пред ста ва, а Ми
ле на Ле ско вац до но си и по пис свих пред ста ва са по пи сом ак те ра, бро јем 
из во ђе ња у Срп ском на род ном по зо ри шту и на го сто ва њи ма. Ра све тља
ва њем по зо ри шне и пе да го шке есте ти ке Бо ри во ја Ха на у ске, Ми ле на 
Ле ско вац, без ика кве ди ле ме, ра све тља ва и је дан део исто ри је на шег 
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по зо ри шта. Ти ме ова књи га ула зи у ред оних пу бли ка ци ја без ко јих не 
мо же мо го во ри ти о исто ри ји срп ског те а тра и очу ва њу срп ске кул тур не 
ба шти не. 

Мср Ми ле на Ж. КУ ЛИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је

mi le na ku lic1@gmail.com

ИСТО ТО СА МО ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА КА СНИ ЈЕ

Ми ло рад Ло јо вић, Стил ска оби љеж ја еп ских на род них пје са ма Те ша на 
По дру го ви ћа, Књи жев на за јед ни ца „Јо ван Ду чић” – Срп ско кул тур но и про
свјет но дру штво „Про свје та”, Тре би ње – Гац ко 2019

На ша кул тур на и на уч на јав ност не ма че сто при ли ку да све до чи о 
об ја вљи ва њу књи га ко је су са ме по се би ку ри о зи тет, ка ква је сту ди ја 
Ми ло ра да Ло јо ви ћа. Ма ги стар ски рад од бра њен ма ја 1982. го ди не на 
Све у чи ли шту у За гре бу у фор ми књи ге би ва пу бли ко ван ско ро че тр де
сет го ди на ка сни је, у ау тен тич ном об ли ку, у ко јем су га чи та ли мен тор 
Тврт ко Чу бе лић и чла но ви ко ми си је Кру но слав Пра њић и Иво Фран геш. 
За нас, чи та о це ХХI ве ка, сам са став ко ми си је ука зу је на је дан (из но ва) 
нео би чан ме тод про у ча ва ња књи жев но сти – лин гво сти ли стич ки. По
чет ком се дам де се тих го ди на про шлог ве ка про у ча ва ње срп ске на род не 
епи ке по ме ре но је са тра ди ци о нал них ка ин тер пре та тив ним при сту пи
ма. У Збор ни ку ра до ва по све ће них успо ме ни Сал ке На зе чи ћа из 1972. 
об ја вље на је Не ди ће ва ин тер пре та ци ја пе сме „Чо вјекпа ша и Ми хат 
чо ба нин” То до ра Ив ко ва Пи пе ра. То ком исте и на ред них де це ни ја, по
ја вио се низ ин тер пре та ци ја ан то ло гиј ских ју нач ких пе са ма. Ау то ри 
по ме ну тих тек сто ва су еми нент ни про у ча ва о ци књи жев но сти по пут 
Све то за ра Ко ље ви ћа, Јо ва на Де ре ти ћа и Пе тра Ми ло са вље ви ћа, али и 
је дан књи жев ник – Ми о драг Па вло вић. На њи хо вој ста зи на шао се, 
1981/2, мр Ми ло рад Ло јо вић. 

Са др жај ове књи ге уо кви рен је пред го во ром ау то ра, ре цен зи ја ма 
Ми ло ша Шу ко ви ћа и Ран ка По по ви ћа, те по го во ром Ко че Го ве да ри це. 
У пр вом по гла вљу („Увод ни дио”) украт ко се из ла жу ин тен ци је кан ди
да та, као и ме то де (и гра ни це) ис тра жи ва ња, а за тим и ре до след из ла га ња 
у са мом ра ду. Дру го по гла вље по све ће но је крат ком пре гле ду раз во ја 
сти ла и сти ли сти ке. За ау то ра су по себ но ин спи ра тив ни би ли при руч
ни ци Је зик и књи жев но дје ло Зден ка Ле ши ћа, Сти ли сти ка Пје ра Ги роа, 




