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РЕЧ УРЕДНИШТВА

Уред ни штво Збор ни ка Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи-
ку при дру жу је се обе ле жа ва њу 150-го ди шњи це Срп ског на род ног по зо-
ри шта овим те мат ским бро јем.

За то по сто је ви ше стру ки раз ло зи. Пр вен стве но, то је не го ва ње по-
зо ри шне тра ди ци је у Ср ба; за тим, зна чај пр вог про фе си о нал ног по зо-
ри шта, чи ји осни вач ни је би ла др жа ва већ сам на род. Срп ско на род но 
по зо ри ште пред ста вља, сим бо лич но, кон ти ну и тет по зо ри шног тра ја ња 
на на шим про сто ри ма, увек под ло жним рат ним ве тро ви ма. Као пло дан 
„ра сад ник“ до брих глу ма ца оно нас под се ћа на по сто ја ње по зо ри шних 
ве ли ка на, узор них след бе ни ка бо ги ње Та ли је. 

Са да шњи исто риј ски тре ну так, пред ула зак на ше др жа ве у Европ-
ску уни ју, да је по себ ну ва жност пре и спи ти ва њу вла сти те те а тар ске про-
шло сти, али и до при но са до ма ћег кул тур ног на сле ђа у бу ду ћој по ро ди ци 
европ ских на ро да.

За то ста вља мо на че ло Збор ни ка два осо бе на при ло га: пр ви, ака де-
ми ка Вељ ка Пе тро ви ћа, углед ног књи жев ни ка, об ја вљен по во дом сто-
го ди шњи це СНП-а, и дру ги, Ми ло ша Ха џи ћа, ду го го ди шњег успе шног 
управ ни ка СНП-а, из го во рен 1986, пре че тврт ве ка, под сим бо лич ним на-
сло вом По че так. 

Оба при ло га, чи ни нам се, сим бо лич но озна ча ва ју кон ти ну и тет по-
зо ри шног жи во та у Вој во ди ни и Ср би ји, чу ва ју свест о на шим ду хов ним 
из во ри шти ма и исто риј ским ко ре ни ма, и ти ме ујед но ука зу ју на ви дан 
траг кон ти ну и те та срп ског исто риј ског на сле ђа као за лог да љег раз во ја 
на ци о нал не кул ту ре, по зо ри шне умет но сти по себ но.

За мо то овог те мат ског бро ја Збор ни ка на во ди мо ре чи из по зи ва на 
осни ва ње Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду 1861, ко ји су пот-
пи са ли др Све то зар Ми ле тић, Сте фан Бра но вач ки, Јо ван Ђор ђе вић и Јо-
ван Јо ва но вић, по то њи Змај:

„Стал но на род но по зо ри ште осно ва ти зна чи не са мо по зо ришт но 
зда ни је од со лид ног ма те ри ја ла по ди ћи, не го зна чи: по зо ри шну ве шти ну 
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у на шем на ро ду по ди ћи, њен об ста нак и раз ви так стал но утвр ди ти и 
на сваг да обез бе ди ти; на род ној дра ми, а с њо ме и на род ној књи жев но-
сти нов по лет да ти; шко лу и се ме ни ште уста но ви ти за оне ро да на шег 
си но ве и кће ри, ко ји се овој пле ме ни тој ве шти ни по све ти ти же ле; по-
зо ри шну стру ку тру дом и ис ку ством ве шти, из о бра же ни и оду ше вље ни 
му же ва на онај сте пен ви си не и са вр шен ства уз ве сти, са ко га ће нам по-
зо ри ште за цео на род по ста ти шко ла мо ра ла, узо ром и образ цем до брог 
уку са, но си о цем про све те и из о бра же но сти, бу дил ни ком на род не све сти, 
чу ва ром на род но га ду ха и је зи ка, огле да лом сјај не и ту жне про шло сти и 
бла го вест ни ком срет ни је бу дућ но сти на ше“.

Оди ста, на ве де не ре чи по бу ђу ју на раз ми шља ње и пре и спи ти ва ње, 
шта смо од на ве де них за ве та пре да ка ис пу ни ли, до кле смо, да нас и ов де, 
сти гли, и ко је смер ни це нам до но си но ви дан. 

На не ка од тих пи та ња од го ва ра ју, на свој на чин, два де се так при ло га 
углед них са рад ни ка у овом те мат ском бро ју, по све ће ном 150-го ди шњи ци 
Срп ског на род ног по зо ри шта, у го ди ни ко ја те че.

EDI TORS’ PRE FA CE

The edi tors of the Ma ti ca Srp ska Pro ce e dings for Per for man ce Arts and Mu sic join 
the ce le bra tion of 150 years of the Ser bian Na ti o nal The a ter with this the ma tic is sue. 

The re are mul ti ple re a sons for this. Pri ma rily, be ca u se of nur tu ring the the a tri cal tra-
di tion among Serbs, then be ca u se of the sig ni fi can ce of the first pro fes si o nal the a ter, which 
was not fo un ded by the sta te but by the pe o ple them sel ves. The Ser bian Na ti o nal The a ter is a 
symbo lic con ti nu a tion of the a tri cal exi sten ce in this re gion, which has al ways been a tar get of 
the winds of war. As a fru it ful “gar den” of good ac tors, it re minds us of the exi sten ce of the 
gre at pe o ple of the the a ter, fol lo wers of god dess Tha lia. 

The cur rent hi sto ri cal mo ment, be fo re our co un try en ters the Euro pean Union, is par ti-
cu larly im por tant be ca u se of the qu e sti o ning of our own the a tri cal past and the con tri bu tion to 
our cul tu ral he ri ta ge in the fu tu re fa mily of Euro pean pe o ples. 

That is why we cho se to start the Pro ce e dings with two spe cial texts, the first one by 
aca de mi cian Velj ko Pe tro vić, a re spec ta ble wri ter, pu blis hed on the oc ca sion of a cen ten nial 
of the Ser bian Na ti o nal The a ter, and the se cond one by Mi loš Ha džić, a long-ti me suc cessful 
ma na ger of the Ser bian Na ti o nal The a ter, read in 1986, a qu ar ter of a cen tury ago, un der the 
symbo lic he a ding The Be gin ning. 

Both texts se em to symbo li cally mark the con ti nu ity of the the a tri cal li fe in Voj vo di na 
and Ser bia, pre ser ve the con sci o u sness of our spi ri tual so ur ces and hi sto ri cal ro ots, and thus 
in di ca te a vi si ble tra ce of con ti nu ity of the Ser bian hi sto ri cal he ri ta ge which is a pled ge to the 
furt her de ve lop ment of our na ti o nal cul tu re, espe ci ally the a tri cal art. 

As a mot to of this the ma tic is sue of the Pro ce e dings we are qu o ting the words from the 
in vi ta tion to esta blish the Ser bian Na ti o nal The a ter in No vi Sad in 1861, which was sig ned 
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by doc tor Sve to zar Mi le tić, Ste fan Bra no vač ki, Jo van Đor đe vić and Jo van Jo va no vić, la ter 
known as Zmaj: 

“To esta blish a per ma nent na ti o nal the a ter is not only to bu ild an edi fi ce of con cre te 
ma te rial but al so to ra i se the the a tri cal skill in our pe o ple, to esta blish and con stantly se cu re 
its sur vi val and de ve lop ment, to gi ve to the na ti o nal dra ma, and hen ce na ti o nal li te ra tu re, a 
new ent hu si asm, to esta blish a school and a se mi nary for the sons and da ug hters of tho se fa-
mi li es who wish to de di ca te them sel ves to this no ble skill, to ta ke the the a tri cal pro fes sion to 
a hig her le vel with ef fort and ex pe ri en ce of edu ca ted and ent hu si a stic pe o ple, so our the a ter 
may be co me, for all pe o ple, the school of mo ral, ideal and pat tern of good ta ste, the be a rer of 
edu ca tion, the one that awa kes the na ti o nal con sci o u sness, that gu ards the na ti o nal spi rit and 
lan gu a ge, a mir ror of a glo ri o us and sad past and a he rald of a bet ter fu tu re for us.” 

The se words truly in spi re us to think and qu e sti on which of the se re qu ests of our fo re fat-
hers we ha ve ful fil led and how far we ha ve got to day, as well as what di rec ti ons will the new 
day bring. So me of the ir qu e sti ons are an swe red in the ir own ways in aro und twenty ar tic les 
by re spec ta ble as so ci a tes in this the ma tic is sue de di ca ted to 150 years of the Ser bian Na ti o nal 
The a ter in the cur rent year. 
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Вељко Петровић

ПОВОДОМ СЕЋАЊА 
НА НОВОСАДСКО СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

У јед ном на род ном огран ку, – као што је би ло Срп ство у не ка да шњој 
та ко зва ној Ју жној Угар ској а да на шњој Вој во ди ни, – одво је ном од свог 
ет нич ког, је зич ког и кул тур ног ста бла, а с ко јим те жи да по сва ку це ну 
одр жи ве зе идеј но-мо рал не исто вет но сти, у та квом, ма ње-ви ше изо ло ва-
ном и на гри за ном од лом ку, ужле бље ном сред јед ног ту ђин ског, моћ ног 
др жав но прав ног и кул тур ног ор га ни зма, и по је ди ни ор га ни ду хов не, про-
свет не де лат но сти стек ну на ро чит зна чај. Они ту, по ред свог про фе си о-
нал ног по зи ва, пре у зи ма ју на се бе и уло гу чу ва ра на род но сти и уна пре-
ђи ва ча свог ауто ном ног дру штва.

Та ко, на при мер, и Срп ско на род но по зо ри ште у Но вом Са ду, (тре-
ба ло би ре ћи „из Но вог Сад“, јер је би ло ам бу лантног ка рак те ра), и кад је 
да ва ло за бав не пред ста ве, с ра зних је зи ка пре ве де не ме ло дра ме, во дви ље 
и ла кр ди је, ни је би ло са мо оби чан уве се љи вач. Зна се ме ђу тим да је упо-
ре до с тим ла ким ре пер то а ром оно при ка зи ва ло и та ко зва не стан дард не 
ак ту а ли те те свет ске дра ма ти ке као и кла сич на де ла ве ли ких тра ге да и 
ко ме ди о гра фа из про шло сти. И Мамзел Нитуш с Пе ром До бри но ви ћем 
и Шоља чаја (те ја) с Дин чи ћем, а ка мо ли Иб зен са Спа си ћем и Мил ком 
Мар ко вић ком и Шек спир с Д. Ружићем, ди за ли су дух и ср ца це ле јед не 
сре ди не, из ло же не ве ко ви ма, и ра фи но ва но и сви ре по, шо ви ни стич ком 
при ти ску вла да ју ћих, пре моћ них, кла са, пле ме на и ве ро ва ња, и про из-
вољ но тро ва не ком плек сом не до ра сло сти за ви ши кул тур ни жи вот.

За раз ли ку од остлих ар ти ста, у про шлом ве ку су се глум ци на зи ва-
ли „све ште ни ци ма Та ли је“; но, ови наши из војвођанске групе (та ко, а не 
тру пе!) осе ћа ли су се још и као сво је вр сте ми си о нар ски ред. И сам на-
род их је за та кве др жао, као та кве по сма трао, и у при ват ном жи во ту а не 
са мо иза осве тље нич ке рам пе. Да нас, до не кле, сла ду ња во зву чи кад чу-

UDC 792.54(497.113 Novi Sad)
                 821.163.41-4
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је мо да су Срп ско на род но по зо ри ште на зи ва ли „На ше ме зим че“, али то 
је би ла са мо ма ло гра ђан ска сти ли за ци ја истин ске љу ба ви, и стреп ње да 
нам се та ква јед на бук ти ња не уга си, а и као, по та да шњем уку су ско ва на 
су ге стив на, про па ганд на па ро ла: – да га ши ре на род не ма се не упу сте.

Шта све чо век вре ме ном не за бо ра ви! А то По зо ри ште, ње го ве пред-
ста ве и ње го ве глум це не ће за бо ра ви ти ни ка да, до смр ти, ко је у не ка да-
шњој Вој во ди ни ро ђен а од ра стао био у срп ској ку ћи. Са мо кри во ум ни 
и зло ду шни сно бо ви мо гу по ру гљи во да упо ре ђу ју те на ше пред ста ве, 
че сто на не рен де ји са ним дас ка ма, с бле шта вим сце на ма Фран цу ске ко-
ме ди је, Бург те а тра и мо сков ских ху до же стве ни ка. По зна то је ко ли ко су 
пу та ти на ши свет ски људи и ку по ва ли по зо ри шне ула зни це, ме сто оне за 
варијетее и орфеуме; а већ ко је ђа ко вао у ве ли ко ме све ту се ти ће се, бар 
јед ном, ка ко је те шко мо гао, пред крај сту ди ја, да одво ји по не ко га дру га-
ра од кар та шког сто ла у Су флеу или у Па у ла нер хо фу; да бар јед ном ви ди 
сво јим очи ма те стра не би не и слав не ар ти сте чи јим ће се име ни ма по сле, 
мо жда, раз ме та ти. И тај ко је имао при ли ке да при су ству је из во ђе њи ма 
ве ли ких по зо ри шта по ме тро по ла ма, и слав них ста ђо на – го сто ва ња с ве-
ли ким ита ли јан ским, фран цу ским и не мач ким умет ни ци ма, мо гао је не 
сне би ва ју ћи се да ми сли на на ше, јер се мо рао уве ри ти да је раз мер из-
ме ђу ово пар на дах ну тих умет ни ка и остал их ру ти ни ра них ве шта ка био 
и ту и та мо исти. Али ко ли чи на и ве ли чи на та ле на та за ви си и од слу ча ја, 
као и род не и не род не го ди не. Ме ђу тим, одр жа ти је дан, ове вр сте, ан-
самбл, на из над про сеч ној ви си ни, без по мо ћи др жа ве или ста ло же не кла-
се плуто кра та, то мо же са мо јед на сре ди на, још ако је уз то не мно го људ-
на и ли ше на пу не сло бо де рас по ла га ња со бом, са мо та ква сре ди на ко ја је 
на ци о нал но и кул тур но при лич но све сна. И ко ја је спо соб на да, за сло-
же не и ра фи но ва не по тре бе и по сло ве, на ђе до бре струч ња ке и ве шта ке, 
до вољ но оду ше вље не да би се хте ли из ми ри ти са скром ни јим на гра да ма. 
И баш на ово ме ме сту тре ба на ве сти оп шту, у ју го сло вен ским раз ме ра ма, 
исто риј ску уло гу Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду. 

Као и сва ка дру га зна чај на на ша кул тур на тво ре ви на и ова је при 
осни ва њу већ за ми шље на а у прак си упу ће на у ши ро ком ју го сло вен ском 
ду ху. Не са мо да су пр ви уте ме љи те љи ње ни ме ђу пр ви ма од и гра ли у За-
гре бу, у Илир ској чи та о ни ци, Ку ку ље вић-Сак цин ског и Де ме тро ве дра ме, 
већ и ка сни је очу ва ли нај при сни је ве зе са сви ма хр ват ским и сло ве нач-
ким би на ма. Но ви Сад, Бе о град и За греб, до из ве сне ме ре и Љу бља на, и 
у нај о дреч ни јим по ли тич ким од но си ма, чи ни ли су јед ну ју го сло вен ску, 
про свет ну, умет нич ку, про фе си о нал ну за јед ни цу. Ман дро ви ће ви, Сте пи-
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ће ви, Ни гри но ва, Боршт ник, са мо не ке да по ме нем, за јед нич ке су зве зде 
као и за гре бач ки Ми ша и Ми ла Ди ми три је ви ће ви, Са ви ће ви, Ра шко вић 
и то ли ко дру ги до да нас. А тај дух уза јам но сти, је дин ства, ство ри ли су 
љу ди Јо ва на Ђор ђе ви ћа и они пре ње га из „Вој во ди не Ср би је“. То на ше 
скром но, по лу пу ту ју ће по зо ри ште би ло је бе сум ње на дах ну то не ка квим 
омам ним ча ром: пре ко по ла ве ка је уме ло да за др жи нај бо ље глум це (Ру-
жић, До бри но вић, М. Мар ко вић ка, Спа сић, К. Ва си ље вић) а да, та ко ре ћи, 
оста не шко ла и ра сад ник вр ло ис так ну тих умет ни ка у Бе о гра ду и За гре бу, 
ко ји су, це лог жи во та и под бо љим ма те ри јал ним усло ви ма и по ред гла-
сни јих успе ха, с то плом но стал ги јом по ми ња ли ово По зо ри ште осе ћа ју-
ћи га као сво је ро ди тељ ско ле гло.

Јер – што да на шњи чо век не мо же ни да за ми сли а кад за ми сли он се 
снис хо дљи во осме не – у мно гим вој во ђан ским ме сти ма зво на су све ча-
но и ве се ло ја вља ла да су сти гли глум ци го спо ди на То не или чи ка-То не. 
Ва ро ши и ва ро ши це као да су би ли пр азнич но рас по ло же ни це ло вре ме, 
оно не ко ли ко не де ља док би се чуд ни, обри ја ни на осо бен на чин фри-
зи ра ни љу ди с ви со ким, сјај ним ци лин дри ма, или са цр ним ше ши ри ма 
ве ли ких обо да на гла ви, ше та ли, све ми се чи ни, по ма ло се и ше пу ри-
ли, као па у ни, по глав ном тр гу. По ро ди це су сма тра ле за част кад би им 
ме сни По зо ри шни од бор до де лио по зна тог глум ца на ста но ва ње, а це ла 
ку ћа се при јат но уз бу ђу је ка да не ког од њих ко ји их је си ноћ за но сио на 
обед оче ку је. И де ца се за ту при ли ку обла че у но ви је оде ло и под у ча ва ју 
при стој ном по на ша њу: да не бу ље без пре стан ка у Кра ље ви ћа Мар ка, у 
Мак си ма и Џе си ку. Ни ка да не би шти во, лек ти ра – и ка да би би ла оби-
чај но оба ве зна код нас, а ни је ни он да би ла као ни да нас! – ни кад она не 
би мо гла ути сну ти у ду ше на ших па лан ча на оно ли ко ли ко ва, пој мо ва, 
му дрих и звон ких из ра за из свет ских књи жев но сти и из „Ве ли ко га Све-
та“, као што су при то ме успе ва ли исти на ши ар ти сти у, ису ви ше, мно го-
број ним и ра зним сво јим ро ла ма. И ка да про ђе го сто ва ње, од не де ље-две 
да на, од јед ног, највише два месеца – а оно док траје произведе читаво 
грозничаво ста ње у уста ја лом жи во ту та да шњих гра до ва, ва ро ши ца и се-
ла – оста ју тра го ви и од је ци са пред ста ва и од уло га. Ме се ци ма, го ди на ма 
ће омла ди на, и ђа ци и ше гр ти, по дра жа ва ти Ру жи ће вом за грц ну том ба су 
пред на сил ном, тра гич ном смр ћу Мак си ма Цр но је ви ћа или не у по ре ди вој 
гри ма си До бри но ви ће ва Мак си ма у Ђи ди или, истог не над ма шног „Оп-
штег ко ме ди јан та“ у нај ви шем сми слу, у По сло ви су по сло ви, час умил но 
час су во по слов ном ши шта њу па твр дом, про дор ном сви ре пом на ме та њу 
у опљач ка ној жр тви, и, на по слет ку, оп шти крик ра ње не зве ри, за бе зек-
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ну тог р о ди те ља ко га ро ђе но де те из об ли чи. Мо гле су се че сто чу ти, и с 
уса на ма лих гра ђа на без сред ње шко ле, за на тли ја, чак и у по лу се љач ким 
пред гра ђи ма, као по сло ви це, из ре ке зна ме ни тих свет ских ауто ра, при ме-
њи ва не при сва ко днев ном са о бра ћа ју и по сло ва њу.

То ли ко сна жан ути сак и успех мо ра се при пи са ти и вођ ству и ко лек-
тив ном ду ху и по др жа ва ним ам би ци ја ма по је ди них чла но ва. Јер, у до ба 
кад је ри там ра да био по ла га ни ји, као што је, уоп ште, и жи вот та да био 
ма ње жу ра јив, у том по зо ри шту се ра ди ло мно го. И сам ста ри То на Ха џић, 
и као управ ник а и као дра ма тург и ре ди тељ, био је вре дан и та чан. Наш 
је на ра штај ње га оштро кри ти ко вао, имао је пра ва кад је за ме рао ње го вој 
књи жев ној рад њи и по ли ти ци у Ма ти ци, али ни смо би ли пра вед ни пре ма 
ње го вим те а тар ским на сто ја њи ма, пре ма ње го вим по ли тич ким бри га ма да 
ту на род ну уста но ву обез бе ди од по до зре ња пе штан ских си ле џи ја. 

Глум ци су и зна ли и ду бо ко осе ћа ли да су на род ни по сле ни ци, да су 
на гра ђи ва ни од на род них при ло га, и то им је, ве ро ват но, да ва ло ма хо ве; 
из не по сред ног ис ку ства знам да су се и ко ри фе ји Срп ског на род ног по-
зо ри шта под јед на ко па шти ли, шмин ка ли, зно ји ли, „ешо фи ра ли“, и на не-
дељ ним по по днев ним пред ста ва ма за де цу, и по срп ским ме сти ма, по да-
шча ра ма, на по зор ни ца ма диг ну тим на ме сти ма крч мар ских кел не ра ја.

Ка да је је дан наш слав ни ком по зи тор, је дан од осни ва ча мо дер не 
му зи ке у нас, на по чет ку сво је умет нич ке ка ри је ре, при су ство вао та квој 
пред ста ви за де цу у Бе че ју, и ви део ка ко је ста ри Ру жић, чи ни ми се и 
управ ник у то вре ме а дец ен и ја ма обо жа ва ни но си лац шек спи ров ских ју-
на ка, за ди хан, из ну рен, по сле пред ста ве бри сао с ли ца цр ну маст – играо 
се Кра ље вић Мар ко и Ара пин! – па га у чу ду жа ле ћи пи тао – па, зар, и за 
де цу, у ова кво глу мач ко не вре ме, мо ра то ли ко да се за ла же? – ста ри, че-
сти ти, из и стин ски „на род ни худо жник“ му је од го во рио, от при ли ке:

Кад умет ник са мо при хва ти сво ју алат ку, са мо се ма ши дле та, чет-
ке, пе ра и ће м а на, без об зи ра на ме сто, на гра ду и публи ку, он не сме ци-
ци ја ши ти са сво јим да ром и ве шти ном. А де ца су див на, нај о збиљ ни ја 
пу бли ка – тре ба само осе ти ти с би не њи хо ве очи це! – то је де ви чан ска 
њи ва, тек уз о ра на; бо га то она после пла ћа, ако је здра вим се ме њем за се-
ја на би ла!
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Милош Хаџић

ПОЧЕТАК

Излагање на Свечаној седници Позоришног савета  
28. марта 1986.

По сле љу ба ви, нај ши ра ко му ни ка ци ја ме ђу љу ди ма је го вор. Го вор, 
као сли ка нај суп тил ни је по ја ве људ ске, био је и остао, за у век, оп се си ја 
игре суд би не, ми шље ња, мо ра ла и љу ба ви. Сто га је ра зу мљи во да су све 
ци ви ли за ци је, од пам ти ве ка, би ле пра ће не тим за но сом, ко ји је ука зи вао 
на јед ну дру гу ствар ност, да би се вра тио оној су шта стве ној, ко ја је чо ве-
ку по ста вља ла нај суд бо но сни ја пи та ња. Та ко је на ста ла јед на од нај леп-
ших људ ских стра сти ко ја ће, у ра зним ви до ви ма, пра ти ти сва раз до бља 
и исто ри је свих вре ме на. Ве о ма дав но су, из ме ша ни љу ди и бо жан ства, 
по ста ви ли бит на пи та ња чо ве ка и отво ри ли мно ге слут ње, мо ћи, не мо ћи, 
сла бо сти, охо ло сти, тра ја ња, смр ти и љу ба ви ка ко би баш ње му ка за ли 
за ви сно сти од ра зних сум њи вих и нео д го не тљи вих си ла. Ва ри ја ци је ових 
кар ди нал них пи та ња кроз исто ри ју ско ро свих на ро да умно жа ва ће се уне-
до глед и би ти тре ти ра ни у ра зним ви до ви ма ње го вих по е ти ка.

Та ко ће би ти са на шим на ро дом, са ње го вом, углав ном, муч ном про-
шло шћу. Њу ће пра ти ти, баш у нај го рем, злу до бу ње го ва ви тал на спо-
соб ност да из ра зи иде је и идо ле, у пр вом ре ду, у сјај ној на шој на род ној 
пе сми. Дра ма одр жа ња и сна ге, сва у си ли же ље ног, али не и увек до стиг-
ну тог, чвр сто ће се и не рас ки ди во ве за ти за не из ве сност и во љу бор бе за 
оп ста нак у са зве жђу сил них жи вот них непри ли ка. А то ће, кроз ве ко ве, 
тра ја ти упра во до на ших да на. 

Не мо гу ула зи ти у сав тај ра ни раз ви так игре ко ја је осно ва на на ре чи 
и ми шље њу. Ме ђу тим, чи ње ни це го во ре да ове иде је ни су баш про ла зне 
и у за ка шње њу за оста лим на ро дом.

Ка да се ра ди о јед ној по ја ви ко ја се зо ве по зо ри ште мо дер ног вре ме-
на, она, за си гур но, не на ста је од јед ном и не на на чин ко ји је од јед ном био 
ста бил но фор му ли сан.

Но би ло ка ко би ло, иде ја по зо ри шта код нас ро ди ла се, као што је по-
зна то, још са Ма ну и лом Ко за чин ским, у школ ским по тре ба ма Срем ских 
Кар ло ва ца. Би ће ту још и дру гих, мно гих, исти на крат ко трај них по ку ша ја 
и пој а ва. Но, ка ко су про та го ни сти би ли ви ше плен же ља и енту зи ја зма 
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не го зна ња и за на та, њи хо ва прет ход ни ца у исто ри ји на шег на ци о нал ног 
по зо ри шта је не из бе жна. Сви ти тру до љу би ви по ку ша ји, пу ни илу зи ја, 
би ће ис ториј ска прет ход ни ца јед ном ста бил ном, зна чај ном по зо ри шном 
до га ђа ју: но во сад ском Ле те ћем ди ле тант ском по зо ри шту.

Мо же мо сма тра ти да је то иде ја бу дућ но сти, а та кве иде је има ју не ку 
чи сто ту и не ви ност и не оба зи ру се на те шко ће ствар но сти.

Да бо ме, о до та да шњој про шло сти, о ко јој с пра вом го во ри мо да се 
ме ња ла и осци ли ра ла не би ли се ко нач но при ве ла свом ста бил ном ци љу, 
тре ба ре ћи и да је по вре ме но из гле да ла са свим друк чи је. Та ко, уоста лом, 
би ва са сва ком бу дућ но шћу ка да јед ном по ста не про шлост.

Не мо же мо сме сти с ума да да ле ко пре тог вре ме на де лу је му дри 
До си теј, зра че иде је осло бо ђе не све сти и сна ла же ња у сил ним по ја ва ма 
жи во та, че жње за чи ње ни ца ма ко је мо ра ју би ти бли ске ра зум ним љу ди-
ма. На рав но да би ло ка квог ми шље ња или иде ја о по зо ри шту не мо же 
би ти без ту жног, или мо жда чак ме лан хо лич ног Сте ри је. На ша кул ту ра, 
књи жев ност и фи ло зо фи ја, не мо гу за ми сли ти та кав раз ви так ка кав се 
збио исто ри јом без те ко ло сал не по ја ве. Наш на род и на ше по зо ри ште 
има ли су огром ну сре ћу да им ли те рар ни ро до на чел ник бу де овај да ро-
ви ти и обра зо ва ни муж. Он, ме ђу тим, ни је имао на ро чи ту сре ћу с на ма. 
Мо рао је да ми сли и пи ше на јед ном ма лом је зи ку, у окви ри ма једне 
културе у повоју, спреман унапред да остане у уским оквирима на ше 
ре ги о нал но сти.

Ва ља ре ћи да се у ов им на шим кра је ви ма не зна баш мно го о сва ко-
днев ном жи во ту Ле те ћег ди ле тант ског по зо ри шта, чак се не у по ре ди во 
ма ње зна у од но су на те мељ на ис пи ти ва ња и на уч не ре зул та те до ко јих су 
до шли хр ват ски на уч ни ци. По ми шље њу др Па вла Цин дри ћа, исто ри ча ра 
по зо ри шта из За гре ба, но во сад ско Ле те ће ди ле тант ско по зо ри ште је „по-
ста ло пр ва про фе си о нал но ка за ли шна дру жи на код Ју жних Сло ве на“.

За бе ле жио је Ва са Ста јић да је пр ва пред ста ва, пре ма рас по ло жи вим 
из во ри ма, одр жа на у Но вом Са ду још 1793. го ди не. Го ди не 1825. Но ви 
Сад, го во ре из во ри, има и по зо ри шну згра ду, The a tro pu bli co. Те 1825. го-
ди не за бе ле же но је да из ве сни „Кон стан ти но вић из но си пред ма ги страт 
ка ко је до знао да по зо ри шту пре ти опа сност да се сру ши ако се убр зо не 
опо ра ви, па је иза слан за ме ник ка пе та на да с мер ним Уро ше ви ћем иза ђе 
и пре гле да згра ду“. Ули ца у ко јој се на ла зи ла ова згра да, зва ла се По зо-
ри шна, Pla tea the a tra lis.

Тих, да кле, го ди на по сле си ја сет пе ри пе ти ја, Мак сим Бре жов ски и 
Јо ван Кап де морт са ста ви ли су, упор но шћу и тру дом, тру пу ко ја је да ва ла 
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пред ста ву у Но вом Са ду, Зе му ну и Пан че ву под ци ти ра ним име ном, тру-
пу ко ја ће озна чи ти чврст и тра јан по че так по зо ри шта код нас.

Ка ко је из гле да ло и ка ко је ком по но ва но ста нов ни штво Но вог Са да 
тих вре ме на не мо гу по у зда но ре ћи. Сва ки по сма трач мо гао би прет по-
ста ви ти да је том ат мос фе ром вла дао дух праг ма ти зма, јер су два глав-
на ста ле жа би ли за на тли је и тр гов ци. Та окол ност мо же да ти лак увид у 
ефек те њи хо ва по сло ва ња. Исто ри ја, ме ђу тим, ка зу је и не што дру го. Срп-
ски на род већ има Ма ти цу срп ску и Гим на зи ју и увели ко се исто риј ски 
при пре ма да ство ри стал но по зо ри ште.

Сло бо дан сам да за ми слим ка ко су из гле да ли ти но во сад ски тр гов-
ци. Ваљ да не што слич но Ја ши ном Со фри Ки ри ћу. Кад би се са ста ви ла 
гру па од ви ше њих, из љу би ли би уку ћа не, опа са ли оруж је и кре ну ли на 
при лич но не из ве стан и да лек пут, по не кад чак и до Кра ко ва. Не мо гу 
да пре тр чим ни пре ко суд би не Со фри ног си на Ша ми ке, ко ји се већ у 
пр вој ге не ра ци ји сло мио за чу ђен и за гле дан, не при ме тив ши окол но сти 
сва ко днев не и вре ме ко је неу мо љи во про ла зи, што је на уз бу дљив на чин 
по ка за ла и пред ста ва Ди ми три ја Ђур ко ви ћа. На рав но баш све и ни је би-
ло та ко. Мно ги су при пад ни ци сред њег сло ја, па они бо га ти ји, зна ли да 
се одво је од днев них про бле ма и да са гле да ју бу дућ ност ко јој је по тре-
бан раз ви јен дух и ви со ка свест. Они су че сто, чак и из да шно, по ма га ли 
сво је на род не ин сти ту ци је. Та ко ће би ти и са „На род ним ме зим че том“, 
ка ко су из ми ло ште на зи ва ли тек у бу дућ но сти на ста ју ће Срп ско на род-
но по зо ри ште.

Го ди не 1808. у Но ви Са д до ла зи и обо ле ли Вук Сте фа но вић Ка ра-
џић. При хва ти ће га Ма ри ја от Ста ни са вље вић. И пла ти ће ње го во ле че ње. 
У знак за хвал но сти Вук ће јој, у Пе сма ри ци, на пи са ти ову по све ту „до бро 
не чи ни онај ко ји мо же, не го онај ко ји чув ству је, ра дост учи ни ти га“. Та-
квих љу ди, на сре ћу на ше кул ту ре и на ци о нал не исто ри је, би ло је мно го.

У ова квим дру штве ним усло ви ма осва њу је ан ти ци па тор ска иде ја 
Ле те ћег ди ле тант ског по зо ри шта да се го сту је у За гре бу. Та ко је у Пе тро-
ва ра ди ну, 19. ма ја 1840. го ди не, лајт нант Јо ван Ши ма то вић пот пи сао уго-
вор са Но во са ђа ни ма о го сто ва њу тру пе у За гре бу. Очи глед но да је кли ма 
у Хр ват ској, у вр тло гу све жег и ви до ви тог илир ског по кре та, би ла зре ла. 
За то је Ши ма то вић, овла штен од Дру штва Илир ске чи та о ни це, и мо гао 
пот пи са ти уго вор о ово ме го сто ва њу. 

По из ве шта ји ма та да шњих ли сто ва, гле да ли ште у За гре бу је са ус-
хи ће њем, са су за ма и ова циј ама до че ка ло но во сад ску тру пу. Јер не тре ба 
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за бо ра ви ти да су за гре бач ком сце ном та да вла да ле не мач ке драм ске дру-
жи не и ита ли јан ске опер ске тру пе.

Но во са ђа ни су вр ло му дро од лу чи ли да као пр ву пред ста ву при ка-
жу Ју ра на и Со фи ју хр ват ског ауто ра Сак цин ског. У оду ше вље њу и тим 
чи ном, ве ли ки наш пе сник Иван Ма жу ра нић на пи сао је по здрав у сти ху 
ко ји је пред ка за ли шним за сто ром про чи тао глу мац Јо ван Кап де морт

Из дол њих стра нах 
до мо ви не на ше 

Ево нас ов де за про ку шат 
оно, 

Што никад нитко покушао 
ни је 

На ме сту овом! – О ко ли ке 
смет ње 

Над вла дат има, кои но вом 
ста зом 

Прам ци љу иде! Сад кроз 
те р ње и шу ме 

Тре ба му про ћи; сад пре га зит 
во ду; 

Сад пре ко сте не, ко ја пут 
нам пре чи, 

Ско чит му ва ља; па нај по сле 
ка да 

И њу пре ва ли, на га зи на 
ву ка, 

Ком ако уте че, раз бој ник га 
стиг не, – 

О ко ли ко ту сер ца и зна ња 
тре ба 

За слав но до бит све оне 
за преке, 

– Ко је се у сва кој но вој 
ства ри ди жу 

Баш ка но да се из обла ка 
пло де! – 

Дроб но је зр но, и, кад се 
при ми у ру ку, 

Је два се ви ди; ал из њег, кад 
се мет не 
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У плод ну зе мљу, ве лик храст 
се диг не, 

И умо ран се под њим пут ник 
хла ди. 

...........О га јите се ме, 
За ко је ће вас бла го си љат 

де ца, 
И спо ме ни те се, да, ако се 

ниг да 
Храст не по са ди, ниг да га 

бит не ће...

У го ди на ма 1840. и 1841. тру па је у За гре бу при ка за ла че тр де сет и 
се дам драм ских де ла хр ват ских, срп ских и стра них ауто ра. Сем ре че но га 
Ива на Ку ку ље ви ћа Сак цин ског из во ђе ни су тек сто ви Ди ми три ја Де ме-
те ра, Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, Јо а ки ма Ву ји ћа, Сте фа на Сте фа но ви ћа и 
дру гих. Нај за сту пље ни ји у ре пер то а ру је био Сте ри ја. Од и гра но је шест 
ње го вих ко ме ди ја и тра ге ди ја. По сле За гре ба ово по зор ште, ко је је та мо 
из во ди ло пред ста ве под име ном До мо род но те а трал но дру штво, на стави-
ло је го сто ва ње у Си ску и Кар лов цу.

Пи шу ћи о овој, до тле не по зна тој по ја ви у кул ту ра ма на ших на ро да, 
углед ни исто ри чар умет но сти и по зо ри шта, док тор Слав ко Ба ту шић ова-
ко ко мен та ри ше исто риј ску уло гу Ле те ћег ди ле тант ског по зо ри шта: „пу-
бли ци ра но је, од ско ра, не ко ли ко до ку ме на та, ко ји су ма ње по зна ти, но 
ко ји су то ли ко ва жни, да на њих тре ба упо зо ри ти упра во у овој при ли ци, 
кад се ис ти че зна че ње Но вог Са да у ства ра њу на ше ка за ли шне кул ту ре, и 
кад се да је за слу же но при зна ње оним скром ним иде а ли сти ма, уче ни ци-
ма Јо а ки ма Ву ји ћа, ко ји су пр ви у чи та вој ка за ли шној хи сто ри ји Ју жних 
Сло ве на од лу чи ли да се те а тру по све те пот пу но и нео гра ни че но, и да то 
не си гур но зна ње, су сре та но с ма ло гра ђан ским не по ве ре њем и пред ра су-
да ма, ода бе ру као сво је жи вот не по зи ве, као ег зи стен ци ју“.

Све ово што го во ри мо у овој при ли ци нај ви ше је због то га да ис так-
не мо ви до ви тост и по тре бу та да шњих љу ди да се стал ни те а три, за слу гом 
Ле те ћег ди ле тант ског, осну ју у Но вом Са ду и За гре бу, а по том у Бе о гра ду.

По тре ба за за јед нич ким на цио нал ним, кул тур ним и идеј ним ци ље-
ви ма од древ них је вре ме на. Још пре де вет ве ко ва на чу ве ној Ба шчан ској 
пло чи из ме ша не су гла го љи ца, ћи ри ли ца и ла ти ни ца. Ка ко је би ло та да 
– оста ће кроз све сил не ве ко ве – све до Јај ца, 1943. Тај исто риј ски пут и 
ње го ва жи ва и ви тал на ли ни ја по ред осци ла ци ја, на па да и ру ше ња не-
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ће би ти пре ки ну ти све до да на шњег да на. Да се бо та нич ким тер ми ном 
из ра зим: из ње го ва ко ре на ни ца ли су и дру ги, адвен тив ни. Али че сто и 
из ро ђе ни. На ци о на ли зам ни је са мо на ша, не го је и ста ра по ја ва. Но бе-
ло вац Че слав Ми лош ка же: „Ја сам се пре ма на ци о на ли сти ма од но сио 
с га ђе њем. Сма трао сам их штет ним глу па ци ма ко ји дре ком и бу ђе њем 
уза јам них мр жњи ме ђу ра зним на ци о нал ним гру па ма осло ба ђа ју се бе од 
ду жно сти да ми сли“ (Ци тат по Мир ку Ко ва чу).

И због то га сма тра мо да ва ља по но ви ти: без но во сад ских ди ле та на-
та, као пр ве про фе си о нал не тру пе код нас, ве ро ват но би био са свим дру-
га чи ји пут у на сто ја њу на ших на ци о нал них по зо ри шта.

Са вр ше но све сни упра во ова кве ми си је те а тра, у по зи ву на ро ду на 
осни ва ње Срп ског на род ног по зо ри шта Све то зар Ми ле тић, Сте ван Бра-
но вач ки, Јо ван Ђор ђе вић и Јо ван Јо ва но вић по то њи Змај мо гли су да об-
ја ве: „Стал но на род но по зо ри ште осно ва ти зна чи не са мо по зо ришт но 
зда ни је од со лид ног ма те ри ја ла по ди ћи, не го зна чи: по зо ришт ну ве шти-
ну у на шем на ро ду по ди ћи, њен оп ста нак и раз ви так стал но утвр ди ти и 
на сваг да обез бе ди ти; на род ној дра ми, а с њо ме и на род ној књи жев но сти 
нов по лет да ти; шко лу и се ме ни ште уста но ви ти за оне ро да на шег си но ве 
и кће ри, ко ји се у овој пле ме ни тој ве шти ни по све тити же ле: по зо ри шту 
стру ку тру дом и ис ку ством ве шти, из о бра же ни и оду ше вље ни му же ви на 
онај сте пен ви си не и са вр шен ства из ве сти, са ко га ће нам по зо ри ште за 
цео на род по ста ти шко лом мо ра ла, узо ром и образ цем до брог уку са, но-
си о цем про све та и из о бра же но сти, бу дил ни ком на род не све сти, чу ва ром 
на род ног ду ха и је зи ка, огле да лом сјај не и ту жне про шло сти и бла го вест-
ни ком срет ни је бу дућ но сти на ше“.

Ми ну ло до ба нас, ето још јед ном, уве ра ва да и по је дин ци, и по кре ти, 
и иде је увек по ка зу ју те жњу да тра ју и жи ве. А бу дућ ност је, за бо ра ви ти 
не тре ба, ва зда би ла и стро ги и пра вед ни су ди ја сва кој про шлој са да шњо-
сти. Оно што је од зна ча ја за ди ре у сле де ћи свет, не јед на ко ду го. Не кад 
чак и веч но, у сла ву сло бо де ми сли и раз вит ка.

Сло бод но мо же мо ре ћи да су Ле те ћи Но во са ђа ни сво јом му дро шћу 
и оду ше вље њем ко ра ча ли суд би ном на шег брат ства и на шег оп стан ка, на 
на чин ко ји је и да нас жив и не за вр шен.

/ По зо ри ште, број 8, април 1986 /
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СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ

Петар Марјановић

ОСНИ ВА ЊЕ И РАД СРП СКОГ НА РОД НОГ 
ПОЗОРИШТА У НО ВОМ СА ДУ (1861–1914)

СА ЖЕ ТАК: У увод ном де лу рас пра ве аутор са же то пред ста вља рад три 
нај зна чај ни је срп ске по зо ри шне дру жи не ко је су из ме ђу 1850. и 1861. го ди не 
има ле, сва ка на свој на чин, за слу ге за осни ва ње пр вог срп ског стал ног про фе-
си о нал ног на ци о нал ног по зо ри шта у Но вом Са ду (1861). У пре те жном де лу 
рас пра ве, слу же ћи се те а тро ло шким ме то дом, аутор пра ти осни ва ње и умет-
нич ке ак тив но сти Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду од 1861. до 
1914. го ди не, не по сма тра ју ћи их из дво је но од оп штих сред њо е вроп ских дру-
штве но-по ли тич ких и по зо ри шних при ли ка. Основ не те ме глав ног де ла рас-
пра ве је су: Срп ско на род но по зо ри ште као пре вас ход но на ци о нал на уста но ва 
ко ја је ак тив на у ту ђој др жа ви; ор га ни за ци о ни мо дел (Дру штво за Срп ско на-
род но по зо ри ште); ути цај по зо ри шта не мач ког и ма ђар ског го вор ног под руч ја 
на срп ско по зо ри ште; оства ре ња глу ма ца (ски це пор тре та нај и стак ну ти јих) и 
осо бе но сти ре жи је, ли ков ног и му зич ког окви ра но во сад ских пред ста ва; по-
себ но је на зна че на ак тив ност Срп ског на род ног по зо ри шта у срп ском кул тур-
ном про сто ру од 1861. до 1914. го ди не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ско на род но по зо ри ште, Но ви Сад, Дру штво за 
Срп ско на род но по зо ри ште, Јо ван Ђор ђе вић, Све то зар Ми ле тић, на ци о нал но 
про фе си о нал но по зо ри ште, ре пер то ар, срп ски драм ски пи сци, глум ци, ре ди-
те љи, Дра ги ња Ру жић, Ди ми три је Ру жић, Ла за Те леч ки, Пе ра До бри но вић, 
Мил ка Мар ко вић, Ца ре ви на Аустри ја, Аустро у гар ска мо нар хи ја. Бу дим, Пе-
шта, Беч.

Пролог
У пр вом де се тле ћу дру ге по ло ви не XIX ве ка, обра зо ва ни, ма те ри-

јал но до бро сто је ћи и пред у зи мљи ви Ср би (и они ко ји су жи ве ли у Ца-
ре ви ни Аустри ји и они из Кне же ви не Ср би је) ор га ни зо ва ли су мно ге 
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по зо ри шне дру жи не. Оне све до че о све ве ћој оми ље но сти по зо ри шта у 
Ср ба, као те жњи за кул тур ним на прет ком, али и на гла ше ној по тре би за 
јав ним ме стом са ко јег би се чу ле ре чи ко је би под сти ца ле и ја ча ле на-
род но сну свест. Раз у ме се да је ова ак тив ност би ла под стак ну та не са мо 
дру штве но-по ли тич ким зби ва њи ма не го и ми ну лим по зо ри шним ра дом 
Јо а ки ма Ву ји ћа, Јо ва на Ст. По по ви ћа, Ата на си ја Ни ко ли ћа, Ни ко ле Ђур-
ко ви ћа и го сто ва њи ма сред њо е вроп ских стра них пу ту ју ћих по зо ри шних 
тру па. По ме ну ћу, у окви ру ове рас пра ве, са мо три нај зна чај ни је срп ске 
по зо ри шне дру жи не – ко је су при ка зи ва ле пред ста ве из ме ђу 1850. и 1861. 
го ди не, и има ле, сва ка на свој на чин, за слу ге за осни ва ње пр вог срп ског 
стал ног про фе си о нал ног на ци о нал ног по зо ри шта у Но вом Са ду (1861).

* * *
Ак тив ност пр ве („Дру штво срп ског по зо ри шта“) по че ла је осни вач-

ком скуп шти ном, одр жа ном 12/24. мар та 1850. го ди не у Сом бо ру. По-
кре тач још јед ног бу ђе ња по зо ри шног жи во та у овом гра ду био је Јо ван 
Ђор ђе вић, ко ји је у Сом бо ру жи вео из ме ђу но вем бра 1849. и апри ла 1852. 
го ди не и ра дио као днев ни чар у кан це ла ри ји ве ли ког жу па на Иси до ра 
Ни ко ли ћа. Од бор ове ама тер ске дру жи не (се кре тар је био Јо ван Ђор ђе-
вић) за мо лио је Срп ску чи та о ни цу да по зај ми цом ма те ри јал но по мог не 
при пре ма ње по зо ри шних пред ста ва, по зва на је на са рад њу ма ња гру па 
сви ра ча, а од не мач ког по зо ри шта тра же на је тех нич ка по моћ. Под сти цај 
за рад би ло је и то што се за чла но ве Дру штва при ја ви ло и осам сом бор-
ских де во ја ка.

Сом бор ски ама те ри из ве ли су де вет драм ских де ла из уоби ча је ног 
ре пер то а ра ди ле тант ских тру па то га вре ме на („са ла је стал но би ла пре-
пу на, а ова ци ја ма ни је би ло кра ја“). У ја ну а ру 1851. го ди не Дру штво је 
об у ста ви ло рад, али је за со бом оста ви ло отво ре не мо гућ но сти за да ље 
по зо ри шно де ло ва ње у Сом бо ру: из гра ђе ну би ну и за ве се, нај по треб ни ји 
де кор, до ста ко сти ма и ве ћи број по зо ри шних де ла. Сву сво ју имо ви ну и 
до ку мен та ци ју Дру штво је оста ви ло Срп ској чи та о ни ци.1

У вре ме свог жи вље ња у Сом бо ру и ра да у дру жи ни сом бор ских по-
зо ри шних ама те ра, Јо ван Ђор ђе вић је, пр ви ме ђу Ср би ма, раз ми шљао о 
ства ра њу срп ског на ци о нал ног ре пер то а ра и по ста вио, у на гла ше но осе-
ћај ним ис ка зи ма, зах тев да на ши књи жев ни ства ра о ци усме ре те ме сво јих 
драм ских де ла са др жа ји ма из срп ског на род ног жи во та и да их оства ру ју 
у ду ху осе ћа ња и ми шље ња срп ског на ро да:

1  Бо жи дар Ко ва чек, Јо ван Ђор ђе вић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1964, 100–107.
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Дра ме нам дај те – но ве, из вор не дра ме! Та сва ки вам до га ђај из ста ре, 
но ве и нај но ви је по ве сни це до вољ но ма те ри је да је ка кве ни Шек спир ни је 
имао ка да је без смрт на сво ја де ла пи сао! Ено вам злат на и кр ва ва вре ме-
на Не ма њи ћа, ено вам сјај но бле да епо ха срп ски де спо та, ено вам ју нач ког 
гне зда Цр не Го ре, ено вам ту жна епо ха срб ског су жањ ства и тур ског зу лу-
ма, ено вам Цр ног Ђор ђа и Ми шар ског По ља, ено вам срб ско-ма ђар ског 
ра та и ср бо бран ски бе де ма! Пи ши те дра ме, та ко вам бо га! У свој стве ност 
на род ног жи во та, у оно ве чи то и не ис црп но вре ло на род не по е зи је и дра-
ма тур ги је јошт ни ко ни је ни дир нуо; – у сни ске ко ли бе и гу сте га је ве на ше 
про сто те јошт ни ко ни за ви рио ни је да, по при ме ру ту ђи на ца, на ше пра ве 
вр ли не по ку пи и обе ло да ни, да свет с пра вим срп ским ми шље њем, осе ћа-
њем, го во ром и де лом упо зна. Пи ши те срб ске, пра ве срб ске по зо ришт не 
игре, та ко вам бо га!2

Са пра вом је за па же но и то да се у овом Ђор ђе ви ће вом ста ву ви ди не 
са мо но во гле ди ште на на ци о нал ни по зо ри шни ре пер то ар не го и за ла га-
ње за ве ро до стој ни ју срп ску књи жев ност.3

* * *

У Пе шти и Бу ди му, око 1860. го ди не, по сто ја ла је број на срп ска на-
се о би на имућ них и со лид но обра зо ва них гра ђа на. У Пе шти је у то вре ме 
се ди ште Ма ти це срп ске, ко ја је сме ште на у зда њу сту дент ско-ђач ког до ма 
Те ке ли ја нум. У та два гра да, 1861. го ди не, по че ла је ак тив ност ама тер ска 
по зо ри шна дру жи на („Дра го во љач ко /на не ким пла ка ти ма До бро вољ но/ 
по зо ри шно дру штво у Бу ди му“) чи ји су чла но ви би ли срп ски сту ден ти и 
ђа ци, од ко јих ће мно ги по ста ти по зна те лич но сти кул тур ног и по ли тич-
ког жи во та. За хва љу ју ћи основ ним по да ци ма ко је је дао Јо ван Ђор ђе вић 
(1873) и те мељ ним ис тра жи ва њи ма Бо жи да ра Ко ва че ка (2002, 2003), да нас 
се зна ју вре мен ски ре до след и ме сто из во ђе ња пред ста ва ове дру жи не, 
ре пер то ар, име на из во ђа ча (и њи хо ви са же ти жи во то пи си) и осо бе но сти 
сцен ског из во ђе ња.

Из ве сно је и то да су пред ста ве при ка зи ва не (од фе бру а ра 1861. до 
ав гу ста 1861) у дво ра ни и на лет њој по зор ни ци у ку ћи бо га тог тр гов ца 
Јо си фа Стан ко ви ћа, ко ја се на ла зи ла у Та ба ну, та да шњем срп ском де лу 
Бу ди ма. Ко ва чек ис ти че и ва жност спрем но сти де во ја ка из углед них по-
ро ди ца да као глу ми це уче ству ју у из во ђе њу по зо ри шних пред ста ва. То је 

2  Срб ске но ви не, бр. 128, Бе о град, 14. но вем бар 1850, 490.
3  Дра ги ша Жив ко вић, По че ци срп ске књи жев не кри ти ке /1817–1860/, Рад, Бе о град 1957, 

368–370.
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у знат ној ме ри убла жа ва ло не по ве ре ње ко је је у то вре ме у срп ском на ро-
ду по сто ја ло у од но су на мо рал же на ко је су на сту па ле на по зор ни ци. У 
ку ћи Стан ко ви ћа при ка за но је осам пред ста ва (по след ња је би ла 2/14. ју-
ла 1861), а де ве та је из ве де на у Но вом Са ду (18/30. ав гу ста 1861. го ди не, 
у аре ни код „Зе ле ног вен ца“, при ли ком про сла ве сто го ди шњи це ро ђе ња 
ве ли ког на род ног до бро тво ра Са ве Те ке ли је). На ре пер то а ру бу дим ских 
по зо ри шних ама те ра би ле су три срп ске ко ме ди је (Твр ди ца и По кон ди-
ре на ти ква Јо ва на Ст. По по ви ћа и При ја те љи Ла за ра Ла за ре ви ћа) и две 
стра не ша љи ве игре (Ин ког ни то Ја на Па ља ри ка – по ср био Ко ста Ру ва-
рац, и Коб но име не по зна тог не мач ког ауто ра – по ср био Ко ста Ру ва рац). 
Твр ди ца и При ја те љи из ве де ни су по три пу та, Ин ког ни то и Коб но име 
два пу та, и По кон ди ре на ти ква је дан пут. Пред ста ве је ви де ло око пет сто-
ти на гле да ла ца.

У свих де вет пред ста ва уче ство ва ло је ше сна е сто ро глу ма ца (ме ђу 
њи ма би ле су че ти ри де вој ке). Дру жи на је има ла и свој сви рач ки збор од 
осам чла но ва (сви су би ли сред њо школ ци). Јо ван Ђор ђе вић све до чи да су 
сви ра ли из вр сно и нај те же ко ма де. На че лу ове ама тер ске дру жи не био 
је Ан то ни је – То на Ха џић (1831–1916), у то вре ме сре ди шња и нај у ти цај-
ни ја лич ност ме ђу мла дим Ср би ма у Пе шти. Са став чла но ва дру жи не, 
пре у зет из на ве де не рас пра ве Бо жи да ра Ко ва че ка, на ве шћу са мо име ном: 
Па у ли на – Па ва Стан ко вић, Ма ри ја Ро зми ро вић, Ма ри ја Ду ки на, Па у ли-
на – Па ва Ду ки на, Ла за Ко стић, Ђор ђе – Ђу ра Ву ко вић, Ми хај ло – Ми ша 
Са бо вље вић, Сте ван Пан те лић, Ђор ђе Мак си мо вић, Ди ми три је Кре стић, 
Ва са Ђур ђе вић, То ма Ада мо вић, Ста но је Бо шко вић, Јо ван Пе тро вић, Ва-
са Пу ши брк, Ми лош Ра кић, Ко ста Ру ва рац, Иси дор – Иса Стој ко вић, Ко-
ста Триф ко вић и Пе тар Цр но го рац.

Го то во је си гур но и то да су пред ста ве бу дим ских ама те ра и ак ци-
ја за осни ва ње стал ног срп ског про фе си о нал ног на ци о нал ног по зо ри шта 
ко ју је у то вре ме у Срб ском днев ни ку во дио Јо ван Ђор ђе вић би ле не-
по сред но по ве за не. Ове мла де обра зо ва не осо бе ви де ле су у по зо ри шту 
зна чај ну на ци о нал ну уста но ву, и сво јим пред ста ва ма да ва ле су под сти цај 
за ње го во осни ва ње. Њи хо во го сто ва ње у Но вом Са ду, на про сла ви сто-
го ди шњи це ро ђе ња Са ве Те ке ли је, био је за па жен до при нос овом оп ште-
на род ном јав ном до га ђа ју. Мла ди ама те ри су отва ра ли но ве про сто ре за 
бу ду ћу срп ску сце ну: уче шће де во ја ка из углед них по ро ди ца у по зо ри-
шним пред ста ва ма; са зна ње о по тре би не го ва ња на ци о нал ног ре пер то а ра 
(то је био под сти цај за пи са ње ори ги нал них драм ских де ла), али и свест 
о по тре би пре во ђе ња драм ских де ла пи са ца све та на срп ски је зик. По се те 
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ма ђар ским по зо ри шти ма и пред ста ва ма ко је су из во ди ли на го сто ва њи ма 
по зна ти глум ци све та би ле су им дра го це не за сти ца ње прак тич них по-
зо ри шних зна ња. За то ће не ки од мла дих срп ских ро до љу ба, ак тив них у 
бу дим ској дру жи ни, би ти то ком сле де ћих де се тле ћа не про це њи во ва жни 
за рад пр вог срп ског на ци о нал ног про фе си о нал ног по зо ри шта (Ан то ни-
је – То на Ха џић, Ла за Ко стић, Ко ста Ру ва рац, Ко ста Триф ко вић, Ђор ђе 
Мак си мо вић).

* * *

Ак тив ност тре ће дру жи не, чи ји се рад од ви јао у Ца ре ви ни Аустри ји, 
ве за на је за име Јо ва на Кне же ви ћа, жи во пи сну лич ност и нај зна чај ни-
јег управ ни ка срп ских по зо ри шних дру жи на до 1861. го ди не. Још то ком 
гим на зиј ског шко ло ва ња осно вао је ди ле тант ску дру жи ну и удру жио је са 
тру пом Ла за ра – Ла ле Ми ро са вље ви ћа у Вра ње ву (1844). Био је глу мац у 
по зо ри шној дру жи ни у Ки кин ди и у Ђур ко ви ће вом По зо ри шту „Код је ле-
на“. Ра дио је ка сни је раз ли чи те по сло ве и имао уз бу дљив жи вот.

У је сен 1857. го ди не, по сле не ко ли ка не у спе шна по ку ша ја, Кне же-
вић је ус пео да до би је до зво лу за осни ва ње про фе си о нал ног по зо ри шта 
у Вра ње ву и да поч не са при ка зи ва њем пред ста ва у сред њем и се вер ном 
Ба на ту. Реч је о по зо ри шној дру жи ни ко ју је во дио, још јед ном са Ла за ром 
Ми ро са вље ви ћем. Исте го ди не ак тив ност ове дру жи не је за бра ње на. Ва-
ља ло би на гла си ти и то да се у осно ви Кне же ви ће вих про бле ма са вла шћу 
не на ла зе при ват ни раз ло зи (мо рал ни, фи нан сиј ски и ду хов ни) не го они 
из дру штве ног окру же ња. Под се ћам да је реч о вре ме ну ка да су у Ца ре ви-
ни Аустри ји би ле уки ну те по ли тич ке сло бо де и по ја ча но вр ше но на сил но 
по нем ча ва ње. То је раз до бље Ба хо вог ап со лу ти зма у ко јем је осни ва ње и 
во ђе ње по зо ри шних дру жи на усло вља ва но мо рал ном и по ли тич ком по-
доб но шћу (то је под ра зу ме ва ло не спор ну при вр же ност ца ре вој вла сти).

У Срп ском Ча на ду, у је сен 1859. го ди не, пред ста ве је при ка зи ва ла 
не мач ка по зо ри шна дру жи на Кар ла Бу ша. У јед ној од ње них пред ста ва 
игра ли су и мла ди ме шта ни срп ске на род но сти. Ка да је Бу шо ва по зо ри-
шна дру жи на на пу сти ла Срп ски Ча над, ме сни ви нар ски тр го вац Кар ло 
Мај пред ло жио је срп ској мла де жи да осну ју пу ту ју ћу по зо ри шну дру-
жи ну (чи је би пред ста ве до но си ле при ход) и по ну дио 2.000 фо рин ти за 
на бав ку ко сти ма, по зо ри шног де ко ра, књи га и за дру ге по тре бе. По ну да 
је при хва ће на и ча над ској дру жи ни (на чи јем су че лу би ли Ан дри ја Пу-
тић и Сте ван Про тић) при кљу чу ју се, у ма ју 1860. го ди не, мно ги бу ду ћи 
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по зна ти глум ци, ме ђу ко ји ма и Дра ги ња По по ви ће ва (по то ња Ру жић ка) и 
Јо ван Кне же вић.

По себ но ис ти чем и то да је Јо ван Кне же вић био не са мо об да рен 
глу мац и ре ди тељ спо со бан да за па зи да ро ви тог глум ца не го и до бар по-
зна ва лац та да шњег скром ног ре пер то ар ског про гра ма. За то је ње го ва реч 
при ли ком из бо ра драм ских де ла, ко је је ова дру жи на при ка зи ва ла то ком 
ле та 1860. го ди не, би ла од лу чу ју ћа. У Срп ском Ча на ду и то ком лет њих 
ме се ци 1860. го ди не, на го сто ва њи ма у Ве ли ком Сент Ми клу шу, Ве ли-
кој Ки кин ди (та да је Јо ван Кне же вић пре у зео вођ ство дру жи не) и Ста рој 
Ка њи жи, при ка за на су де ла: Ај ду ци, Ми лош Оби лић, Све ти слав и Ми ле-
ва, Твр ди ца, Же нид ба и удад ба, По кон ди ре на ти ква, Зла же на и Ла жа 
и па ра ла жа Ј. Ст. По по ви ћа, При ја те љи Ла за ра Ла за ре ви ћа (са но вим 
на сло вом Не ста бла га, не ста при ја те ља), Ди вља ци (пре вод Екар тсха у зе-
но вог ко ма да Фер нан до и Ја ри ка ко ји је са чи нио Јо а ким Ву јић), Пи ја ни це 
(дра ма Ко це буа ко ју је по ср био Ни ко ла Ђур ко вић) и Зи да ње Ра ва ни це 
Ата на си ја Ни ко ли ћа (при ка за но де сет пу та, са ве ли ким успе хом, у Ста рој 
Ка њи жи, ме сту у ко јем је срп ско ста нов ни штво би ло у ма њи ни). И по ред 
успе ха код пу бли ке, дру жи ну, по сле го сто ва ња у Ки кин ди, на пу шта ју по-
је ди ни глум ци (Сте ван Про тић и Ан дри ја Пу тић). Оне ко ји су оста ли у 
тру пи Кне же вић во ди на два ме се ца у Вра ње во, где јој при сту па још не-
ко ли ко бу ду ћих по зна тих глу ма ца: Љу би ца По по ви ће ва (по то ња Ко ла ро-
вић ка), Ла за По по вић, Ни ко ла Не дељ ко вић, Дра ги ња Дан ку ло ва, Ми ли ца 
Грун чи ће ва, Ми лош Цве тић и Ва са Мар ко вић.

Кне же ви ће ва дру жи на од ва жи ла се да до ђе на го сто ва ње у Но ви Сад 
(23. но вем бар – 20. де цем бар 1860) у ви ше стру ко по вољ ном тре нут ку. 
Пу бли ка је би ла жељ на пред ста ва на срп ском је зи ку, а гру па по зна тих 
срп ских ви со ко обра зо ва них љу ди и умет ни ка већ је раз ми шља ла о по-
тре би да се осну је стал но срп ско про фе си о нал но по зо ри ште. При род но 
је би ло и то што ни је дан исто ри чар срп ског по зо ри шта, ко ји се ба вио 
овим раз до бљем, ни је про пу стио да по ме не пет зна ме ни тих чла на ка Јо-
ва на Ђор ђе ви ћа, на пи са них 1860. и 1861. го ди не, ко ји су има ли пре су-
дан зна чај за осни ва ње Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду. У 
пр вом,4 по ла зе ћи од иде је о зна ча ју на ци о нал ног те а тра ко ју је по ста вио 
Ма ђар Фе ренц Кел чеи, Ђор ђе вић на гла ша ва по тре бу и за дат ке на ци о-
нал ног по зо ри шта, по др жа ва по сто ја ње и успе хе ма ђар ског на ци о нал ног 
те а тра, отва ра ју ћи по сред но мо гућ ност да га до би ју и Ср би у Вој во ди-

4  Срб ски днев ник, бр. 95, 1. де цем бар 1860, 1.
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ни. У дру гом5 ис ти че да је реч о стал ном на ци о нал ном по зо ри шту ко јем 
тре ба обез бе ди ти нов ча на сред ства, упра ву, по зо ри шну тру пу и ре пер то-
ар. Ка рак те ри стич но је би ло ука зи ва ње на по лет ко ји би срп ска драм ска 
књи жев ност до би ла осни ва њем стал ног по зо ри шта, као и пред лог да се 
уса вр ша ва ње бу ду ћих глу ма ца ре ша ва сла њем у Пе шту и Беч. У тре ћем6 
при су тан је и по ли тич ки чи ни лац: по зо ри ште тре ба да бу де оп ште на род-
на уста но ва чи ји је циљ од бра на на ци о нал них ин те ре са. Тре ба ло би да 
бу де под по кро ви тељ ством на род них чи та о ни ца, у ко ји ма у то вре ме има-
ју пре власт гра ђан ски а не цр кве ни кру го ви, а се ди ште да му бу де Но ви 
Сад. Пр ви пут Ђор ђе вић у овом члан ку пред ла же да ње го во име бу де 
Срп ско на род но по зо ри ште, што је зна чи ло, на по сре дан на чин, при зна-
ва ње вој во ђан ских Ср ба као на ци је. У че твр том7 ис ти че да ће но во сад ска 
Чи та о ни ца пре у зе ти ста ра тељ ство над бу ду ћим по зо ри штем и по ста вља 
као ве о ма ва жно пи та ње по сто ја ње стал не по зо ри шне згра де. У пе том8 
пред ла же да се при сту пи из ра ди по зо ри шног ста ту та и да се, по ред глав-
ног по зо ри шног од бо ра у Но вом Са ду, осну ју и дру ги ши ром Вој во ди не. 
За ла же се за раз бо ри то тро ше ње сред ста ва („Нај ви ше би се по тро ши ло за 
дру штво са мо, на ње го во из о бра же ни је и уса вр ше ње и на по ди за ње на ше 
на род не дра ма тур ги је.“).

* * *

Но ви не Срб ски днев ник (уред ник и из да вач Јо ван Ђор ђе вић) об ја-
вљи ва ле су из ве шта је о свим из ве де ним пред ста ва ма Кне же ви ће ве дру-
жи не, те је без те шко ћа би ло мо гућ но утвр ди ти њи хов ре пер то ар „из да-
на у дан“. Го сто ва ње Кне же ви ће ве тру пе нео че ки ва но је пре ки ну то 20. 
де цем бра, ка да се на пред ста ви Твр ди це сле гао зид по зо ри шне дво ра не 
хо те ла „Ца ри ца Је ли са ве та“, те је дру жи на би ла при ну ђе на да на пу сти 
Но ви Сад. По треб но је на гла си ти и то да то ком це ле сво је ак тив но сти као 
управ ник по зо ри шне дру жи не Кне же вић, очи то, ни је по ка зи вао на гла ше-
ни ји сми сао за фи нан сиј ске по сло ве. За то је дру жи на про ла зи ла – на ду-
го трај ним и на пор ним тур не ја ма, уз ма ле пла те ко је су при том не ре дов но 
ис пла ћи ва не – кроз стал не кри зе. По сле го сто ва ња у Ру ми, Срем ској Ми-
тро ви ци, Зе му ну и Ве ли ком Беч ке ре ку (где у усло ви ма но мад ског жи во та 
ни су има ли усло ве за при пре ма ње но вих пред ста ва) по но во су до шли у 

5  Срб ски днев ник, бр. 98, 11. де цем бар 1860, 2–3.
6  Срб ски днев ник, бр. 13, 12. фе бру ар 1861, 1–3.
7  Срб ски днев ник, бр. 18, 2. март 1861, 1–2.
8  Срб ски днев ник, бр. 36, 7. мај 1861, 1–2.
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Но ви Сад и, од 17. ју на до 16. ју ла 1861. го ди не, при ка за ли пре те жно ста-
ри ре пер то ар, што је усло ви ло ма њак нео п ход них нов ча них сред ста ва.

У то вре ме је ак ци ја Јо ва на Ђор ђе ви ћа за осни ва ње Срп ског на род-
ног по зо ри шта би ла на вр хун цу (по ме ну ти члан ци у Срб ском днев ни ку 
отво ри ли су пут за осни ва ње Срп ског на род ног по зо ри шта). Кне же ви ће ва 
дру жи на би ла је, ве ро ват но, у нај о збиљ ни јој кри зи (не ре дов но и скром-
но пла ћа ним глум ци ма пре ти ло је и сни же ње пла та), те је њих де ве то ро, 
очи то по сле до го во ра са Ђор ђе ви ћем, 16. ју ла 1861. го ди не под не ло мол-
бу Срп ској чи та о ни ци да на њих ра чу на при ли ком осни ва ња по зо ри шта. 
За Све то за ра Ми ле ти ћа, ко ји је та да био и гра до на чел ник Но вог Са да 
и нај и стак ну ти ји срп ски по ли ти чар, иде ја о осни ва њу стал ног срп ског 
про фе си о нал ног на род ног по зо ри шта би ла је из у зет но зна ча јан за да так. 
(По сле ње го вог из бо ра за пред сед ни ка Чи та о ни це, 2. мар та 1860. го ди не, 
ова об но вље на уста но ва по кре ну ла је мно ге но ве кул тур не по ду хва те.) 
Оства ре ње за ми сли о стал ном срп ском по зо ри шту (то се ви ди из мно-
гих до сад об ја вље них тек сто ва, од ко јих су ис тра жи вач ки нај те мељ ни-
ји ра до ви Бо жи да ра Ко ва че ка) „као де лу оп ште на род ног и Ми ле ти ће вог 
про гра ма но сио је Јо ван Ђор ђе вић, Ми ле ти ћев по бра тим из сту дент ских 
да на, по мно го че му си ва еми нен ци ја по кре та“.9

Од го вор је био брз, јер је на сед ни ци По зо ри шног од бо ра Срп ске 
чи та о ни це, исто га да на, 16 (28) ју ла 1861. го ди не, ова мол ба ува же на. 
Осно ва но је пр во срп ско стал но про фе си о нал но на ци о нал но по зо ри ште, 
ко је ће во ди ти по се бан од бор „ко ји ће се са сто ја ти из ли те рар но-ар ти-
стич ког и еко ном ског од се ка“. За чла но ве Ли те рар но-ар ти стич ког од се ка 
име но ва ни су Јо ван Ђор ђе вић, Ђор ђе По по вић Да ни чар, Јо ван Јо ва но вић 
по то њи Змај, Јо ван Ан дре је вић Јо лес и Емил Ча кра, уред ник Сло вен ке. 
Чла но ви Еко ном ског од се ка би ли су: Јо ван Ђор ђе вић, Јо ван Ан дре је вић 
и имућ ни при вред ни ци Са ва Су бо тић и Ђор ђе Ча вић.

Пр ви глум ци Срп ског на род ног по зо ри шта би ли су та да већ бив ши 
чла но ви Кне же ви ће ве дру жи не: Дра ги ња По по вић, Ди ми три је Ру жић, 
Ни ко ла Не дељ ко вић, Ди ми три је Мар ко вић, Кон стан тин Ба ба Ха џић, 
Ми ха и ло Га ври ло вић, Ми ха и ло Рац/ко вић/, Мла ден Цве јић и Сте ван 
Че кић, а од мах за тим, пре из во ђе ња пр ве пред ста ве (23. ју ла 1861), у 
ан самбл су при мље ни Љу би ца По по ви ће ва, Ми ли ца Грун чи ће ва, Ни-
ко ла Зо рић и Јо ван Пу тић. До кра ја 1861. го ди не чла но ви По зо ри шта 
по ста ли су и Алек са Са вић, Ди ми три је Ко ла ро вић, Ла за По по вић, Па-
вле Ма рин ко вић, Јо ван ка Кир ко ви ће ва, Ђор ђе Рај ко вић, Ни ко ла Ра шић, 

9  Бо жи дар Ко ва чек, Та ли ја и Клио III, По зо ри шни му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2006, 151.
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Мла ден Бо шња ко вић, Пе тар Ви да ко вић, Ва са Мар ко вић, Ма ри ја Мар-
ко вић ка и Со фи ја По по ви ће ва (ка сни је Мак си мо вић, Ву јић, 1. ја ну а ра 
1862). Би ла је то, за вре ме оно, по из во ђач ким спо соб но сти ма зна чај на 
по зо ри шна тру па. Пр ва пред ста ва Срп ског на род ног по зо ри шта из ве де-
на је 23. ју ла 1861. го ди не. Би ле су то две јед но чин ке: При ја те љи Ла за-
ра Ла за ре ви ћа и Му шки ме тод и жен ска мај сто ри ја ма ђар ског пи сца 
Ла јо ша Ке ве ра (по ср био Ђу ра Ву ки ће вић). Тај да тум озна ча ва по че так 
зва нич но уста но вље ног и дру штве но при хва ће ног про фе си о нал ног по-
зо ри шног жи во та у Ср ба.

Рад српског националног позоришта у туђој држави
Осни ва ње и пр ве го ди не умет нич ке ак тив но сти Срп ског на род ног 

по зо ри шта у Но вом Са ду не мо гу се по сма тра ти из дво је но од оп штих 
сред њо е вроп ских дру штве но-по ли тич ких при ли ка. Раз у ме се да не по-
ми шљам да се де таљ ни је ба вим овим раз до бљем исто ри је Ца ре ви не 
Аустри је ко ја, да нас је то оп ште ме сто у де ли ма са вре ме них исто ри ча ра, 
ни је ни та да при па да ла на ро ди ма ко ји су жи ве ли у Аустри ји не го нај ве ћој 
ди на сти ји мо дер не исто ри је – Хаб збур зи ма („исто ри ја Сред ње Евро пе се 
вр ти око њих, а не они око ње“). Са вре ме ни за пад ни исто ри ча ри ми сле 
да су „Хаб збур зи, у сво је вре ме, из вр ши ли мно ге за дат ке. У 16. ве ку су 
бра ни ли Евро пу од Ту ра ка; у 17. ве ку су из во је ва ли по бе ду над про ти вре-
фор ма ци јом; у 18. ве ку су про па ги ра ли иде ју про све ће но сти; у 19. ве ку 
су би ли бра на ства ра њу ве ли ке не мач ке на ци о нал не др жа ве. Све су то, 
ипак, би ле са мо слу чај не окол но сти. Њи хов стал ни циљ био је тра ја ње и 
моћ. Иде је су, као и на ро де, ко ри сти ли у ци љу оп стан ка мо ћи сво је вла-
дар ске ку ће“.10

Ца ре ви на Аустри ја по сто ја ла је у пот пу но сти са мо у вре ме ну од 1804. 
до 1867, ка да по ста је Аустро у гар ска мо нар хи ја. За то под се ћам, вра ћа ју ћи 
се на зби ва ња ко ја су у по сред ној ве зи са исто ри јом срп ског по зо ри шта, 
да су по ра зи Ца ре ви не Аустри је у ра ту с Ита ли јом и Фран цу ском 1859. 
до ве ли до ве ли ких по ли тич ких про ме на у Ца ре ви ни, на чи јем је че лу од 
1848. био Франц Јо зеф (за чи ју су се на кло ност у прет ход ној де це ни ји бо-
ри ле не мач ка би ро кра ти ја и фе у дал но плем ство). Основ на про ме на био је 
фор мал ни пад цен тра ли зо ва ног ап со лу ти стич ког ре жи ма, чи ји је но си лац 
де сет го ди на био ца ру ода ни Алек сан дар Бах, пред став ник дру штве ног 
сло ја ко ји је био вла сник круп ног ка пи та ла, ве ле по се да и сред ста ва за 

10  Ален Џ. П. Теј лор, Хаб збур шка мо нар хи ја, Clio, Бе о град 2001, 11.



32

про из вод њу.11. Го ди не 1861. уки ну та је ве ћи на ин сти ту ци ја Ба хо вог раз-
до бља, али је Ср би ма у Угар ској за дат озби љан уда рац цар ским де кре том 
ко јим су уки ну ти Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат. То је зна чи ло крај 
њи хо вих са мо об ма на о оче ки ва ној те ри то ри јал ној ауто но ми ји.

У го ди на ма ко је су сле ди ле ди на сти ја Хаб збур га и вла да би ле су при-
си ље не да по сте пе но чи не по ли тич ке уступ ке да би спре чи ле уну тра шња 
пре ви ра ња, ка ко ме ђу Ма ђа ри ма (чи је је не за до вољ ство би ло за Ца ре-
ви ну нај о па сни је, за то што су се Ма ђа ри раз ли ко ва ли са мо по по ли тич-
ким уве ре њи ма и кла си ко јој су при па да ли, док су сви би ли ма ђар ски 
па три о ти ко ји су же ле ли „при зна ње да су угар ске зе мље по себ на је ди ни-
ца Ца ре ви не и да је Бу дим пе шта пре у ран гу са Бе чом не го са Пра гом и 
Ин збру ком“12, та ко и ме ђу Ср би ма, Хр ва ти ма, Ру му ни ма и дру гим на ро-
ди ма Ца ре ви не Аустри је. Притом би тре ба ло има ти у ви ду и чи ње ни цу да 
се „у чуд ном, мрач ном све ту хаб збур шког Дво ра са на ро ди ма Ца ре ви не 
ра чу на ло са мо као са си ро ви ном“13. Ра зу мљи во је би ло и то да је но во-
на ста ло ста ње ути ца ло на да љи жи вот Ср ба у ју жној Угар ској, де лу Ца-
ре ви не Аустри је на се ље ном пре те жно срп ским жи вљем, и то не са мо на 
дру штве ни, на ци о нал ни и по ли тич ки не го и на кул тур ни жи вот.

Ше зде се тих го ди на XIX ве ка са зре ли су и дру штве но-по ли тич ки 
усло ви да се вој во ђан ски гра ђа ни уте ме ље као кла са. Они су би ли оку-
пље ни око про гра ма Срп ске на род не сло бо до ум не стран ке Све то за ра Ми-
ле ти ћа. Та стран ка за ла га ла се за јед на ка пра ва гра ђа на у окви ру де мо-
крат ске устав не Ма ђар ске и же ле ла је да са во де ћег по ло жа ја у дру штву 
Ср ба у Вој во ди ни по ти сне ста ро врем ске гра ђа не оку пље не око Срп ске 
пра во слав не цр кве, ко ја је има ла цр кве не по вла сти це и би ла скло ни ја Бе-
чу. У тој бор би Но ви Сад је, ни ма ло слу чај но, по стао сре ди ште но вих 
сна га срп ског дру штва. У ње му је тих го ди на ве ћи на жи те ља би ла срп ске 
на род но сти, три че твр ти не зе мљи шних по се да и тр го ви не на ла зи ло се 
у њи хо вим ру ка ма, се дам де се ти на град ских да жби на пла ћа ли су Ср би, 
а знат на ве ћи на ви со ко о бра зо ва них осо ба у гра ду би ла је срп ске на род-
но сти. При род но је би ло и то што је у овом гра ду, ко ји је и по на ци о нал-
ном и по со ци јал ном са ста ву био пред о дре ђен да по ста не сре ди ште бор бе 
за но ве дру штве не од но се, осно ва но 1861. Срп ско на род но по зо ри ште. 

(Под се ћам да су дру штве ни од но си би ли дру га чи ји у Ца ре ви ни Аустри ји 
11  Ка да је у ју лу 1859, „без ијед не ре чи за хвал но сти или жа ље ња“, сме њен са по ло жа ја ми-

ни стра уну тра шњих по сло ва, Бах је по ста вљен на „удоб но ме сто ам ба са до ра у Ва ти ка ну“, Исто, 
109.

12  Исто, 119.
13  Исто, 109.
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у ко јој су аустриј ски Нем ци, иако су чи ни ли тре ћи ну укуп ног ста нов ни-
штва Ца ре ви не, пла ћа ли две тре ћи не не по сред них по ре за. „Сва ки Не мац 
је пла ћао два пу та ве ћи из нос по ре за не го Чех или Ита ли јан, ско ро пет 
пу та ви ше не го По љак, а се дам пу та ви ше не го Хр ват или Ср бин“.14

Иако је у Вој во ди ни по сто ја ла ду га по зо ри шна тра ди ци ја, у ра спо ну 
од ђач ких ди ле тант ских пред ста ва до при ват них про фе си о нал них по зо-
ри шних тру па, Срп ско на род но по зо ри ште осно ва но је пре вас ход но као 
на ци о нал на уста но ва. У том сми слу, са мно го оправ да ња, мо же се ре ћи да 
се ње гов рад и на умет нич ком пла ну од ви јао ускла ђе но са на ци о нал ном, 
по ли тич ком и дру штве ном бор бом ко ју су во ди ли вој во ђан ски гра ђа ни 
оку пље ни око про гра ма Срп ске на род не сло бо до ум не стран ке. У ства ра-
њу њи хо ве иде о ло шке осно ве, умет ност је би ла прет ход ни ца по ли тич ких 
про гра ма. За ме њи ва ње Хе ге ло ве те зе о ле по ти као из ра зу ап со лут ног ду-
ха по став ком о ле по ти као оте ло тво ре њу „на род ног ду ха“ и „на род ног 
чув ства“ би ло је и под ло га срп ске ро ман ти чар ске по е ти ке и осно ва на ци-
о нал не и оп ште по ли ти ке.15

Реч ју: по зо ри ште је тре ба ло да бýди на ци о нал ну свест, под сти че 
от пор пре ма те жњи за пре вла шћу беч ке и пе штан ске вла сти, ши ре ћи, 
исто вре ме но, сло бо дар ске и де мо крат ске иде је, ко је је гу ши ло не са мо 
го спо да ре ње Хаб збур го ва ца не го и ути цај Пра во слав не цр кве у днев ној 
по ли ти ци. У тој бор би вид ну уло гу има ла је и Ује ди ње на омла ди на срп-
ска (пр ви све срп ски по крет) чи ји је циљ био да уна пре ди обра зо ва ње, 
кул ту ру и на у ку, а на ро чи то да ја ча на ци о нал ну свест код Ср ба у Ца ре-
ви ни Аустри ји, Кне же ви ни Ср би ји и Осман ском цар ству. Њу су чи ни ли 
ди на мич ни мла ди љу ди ко ји су сту ди ра ли на стра ним уни вер зи те ти ма и 
по ти ца ли из до бро сто је ћих по ро ди ца. Иако је Ује ди ње на омла ди на срп-
ска „тре ба ло да ра ди на кул тур ном по љу … у ства ри је аги то ва ла у ко рист 
де мо крат ског срп ског на ци о на ли зма … са ко нач ним ци љем да се осну је 
бал кан ска фе де ра ци ја“.16

По треб но је по ме ну ти и то да од 1861. до 1914. го ди не од нос Срп ске 
пра во слав не цр кве пре ма по зо ри шту ни је био са свим од бо јан. По зна то 
је да је у не ким срп ским цр ква ма по сто јао тас у ко ји су, при ли ком ве ћих 
пра зни ка, ста вља ни до бро вољ ни при ло зи за Срп ско на род но по зо ри ште. 
Не де љом и пра зни ци ма, на ро чи то на го сто ва њи ма, по зо ри шни хор пе вао 
је у цр ква ма. По не кад је, по сле про по ве ди, вер ни ци ма го во ре но да би 

14  Исто, 29.
15  Ми ло рад Нај да но вић, „Ује ди ње на омла ди на срп ска у раз во ју срп ске књи жев но сти“, 

Ује ди ње на омла ди на срп ска – Збор ник ра до ва, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1968.
16  Сте ван К. Па вло вић, Србија исто ри ја иза име на, Clio, Бе о град 2004, 77.
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тре ба ло да до ла зе на пред ста ве Срп ског на род ног по зо ри шта. Љу ди ко-
ји су во ди ли По зо ри ште, и ода бра ни круг зна чај них ви со ко о бра зо ва них 
лич но сти и умет ни ка оку пље них око ње га, би ли су, без об зи ра на сво је 
по ли тич ко опре де ље ње, по бо жни. Па ипак, тре ба ло би ре ћи и то да је ма-
те ри јал на по моћ срп ске цр кве по зо ри шту би ла не до вољ на. То по твр ђу је 
и број чла но ва Дру штва за Срп ско на род но по зо ри ште, чи ји је је дан од 
за да та ка био да обез бе ди ма те ри јал ни оп ста нак по зо ри шта. То ком пр вих 
пе де сет го ди на ра да (1861–1911) Дру штво је има ло 745 чла но ва. Од то га 
бро ја, у Дру штво је би ло учла ње но са мо де сет цр кве них оп шти на (из не-
на ђу је и то да ве ли ке цр кве не оп шти не у Но вом Са ду, Сом бо ру, Ве ли ком 
Беч ке ре ку, Зе му ну, Срем ским Кар лов ци ма, Сен то ма шу и дру гим ве ћим 
гра до ви ма, „не са мо да ни су би ле учла ње не не го ни су ни на ко ји дру ги 
на чин пру жа ле ма те ри јал ну по моћ По зо ри шту“) и 26 по је ди на ца из ре до-
ва ви шег и ни жег све штен ства. По зна то је да је Кар ло вач ка ми тро по ли ја 
има ла око 650 па ро хи ја, 27 ма на сти ра и се дам епи ско пи ја и да јој је при-
па да ло око 650 ме ста у Вој во ди ни, Хр ват ској, Сла во ни ји и Угар ској.17

Срп ско на род но по зо ри ште ни је би ло др жав на уста но ва, те је за то 
уста но вље но Дру штво за Срп ско на род но по зо ри ште (осни вач ка скуп-
шти на би ла је 29. и 30. ма ја 1862, и на њој је до не сен пр ви Устав Дру-
штва). Одо бре ње за осни ва ње и рад Дру штва че ка ло се ви ше од три го ди-
не. Цар Франц Јо зеф (чи је је ми шље ње би ло пре суд но у свим пи та њи ма 
у обла сти ду хов ног ства ра ла штва – по себ но по зо ри шта) пот пи сао је ово 
одо бре ње 18. ју ла 1865. у двор цу Лак сен бур гу код Бе ча. По зо ри шна де-
лат ност у Ца ре ви ни би ла је буд но пра ће на и цен зу ром кон тро ли са на, а 
рад Срп ског на род ног по зо ри шта оме та ле су и угар ске вла сти (Ста тут 
Дру штва за Срп ско на род но по зо ри ште вла да је пет пу та вра ћа ла тра же-
ћи про ме не и ис прав ке). Тек по сле вла ди ног ко нач ног при хва та ња тек ста 
Ста ту та, у пе тој го ди ни ра да по зо ри шта, Срп ско на род но по зо ри ште ко-
нач но је ца ре вим пот пи сом при зна то као пра во ва ља на уста но ва. За то су 
по ме ну та одо бре ња до че ка на с олак ша њем, јер су омо гу ћа ва ла да се са 
пу ним за кон ским по кри ћем на ста ви ова за Ср бе ва жна ду хов на и на ци о-
нал на де лат ност.

Дру штво за Срп ско на род но по зо ри ште пре у зе ло је та да од Срп ске 
чи та о ни це ста ра ње над овом ва жном на род ном уста но вом. Оно је има ло 
Управ ни од бор (са на чел ни ком на че лу) и два од се ка: Ли те рар но-ар ти стич-
ки и Еко ном ски. Пр ви од сек во дио је бри гу о глу мач кој дру жи ни и ре пер-

17  Д-р Ми хо вил То мандл, Срп ско по зо ри ште у Вој во ди ни, I, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 
1953, II, 1954, 125–127.
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то а ру и ре ша вао сва струч на пи та ња. Дру ги је био ду жан да обез бе ђу је 
ма те ри јал ну осно ву за не сме та ни рад Дру жи не. Пр ви на чел ник Управ ног 
од бо ра био је Сте ван Бра но вач ки, „Сен ћа нин по ро ђе њу, но во сад ски су ди-
ја, доц ни је на род ни по сла ник, гра до на чел ник, пред сед ник Ма ти це срп ске. 
Ра ни је уме ре ни кон зер ва ти вац, он се по чет ком 1861. већ био ве о ма при-
бли жио Ми ле ти ћу. Вла сти пре ма ње му ни су ни ка да би ле не рас по ло же не 
– он је као ви ђен, кул ту ран, по ли тич ки не ком про ми то ван чо век из ван ред но 
по го дан да бу де на че лу на ци о нал не ми си је пре ма ко јој вла сти не би мо гле 
би ти по до зри ве“.18 Под на чел ник Дру штва био је Јо ван Ђор ђе вић, а се кре-
тар Јо ван Јо ва но вић по то њи Змај. За пред сед ни ка Ли те рар но-ар ти стич ког 
од се ка иза бран је Јо ван Ђор ђе вић, а за пред сед ни ка Еко ном ског од се ка 
Ђор ђе Д. Ко да.19

Члан Дру штва мо гло је по ста ти сва ко фи зич ко ли це ко је јед ном за-
сваг да упла ти 50 фо рин ти и сва ко прав но ли це ко је упла ти 100 фо рин-
ти. Скуп шти на Дру штва (чи ни ли су је сви чла но ви-по је дин ци и де ле га-
ти чла но ва-прав них ли ца), ко ја се са ста ја ла јед ном го ди шње, од ре ђи ва ла 
је на ци о нал ни и иде о ло шки про грам По зо ри шта. По зо ри шну ак тив ност 
омо гу ћа ва ла је ши ро ка мре жа од бо ра за Срп ско на род но по зо ри ште. Њи-
хов је за да так био да у свим ме сти ма у ко ји ма је По зо ри ште го сто ва ло 
при пре ми по вољ не ма те ри јал не усло ве за из во ђе ње пред ста ва (при до би-
ја ње јав ног мње ња, про да ја ула зни ца, при ку пља ње до бро вољ них при ло-
га, сме штај и ис хра на чла но ва ан сам бла, ства ра ње усло ва за при пре ма ње 
но вих пред ста ва).

У мно гим ме сти ма Вој во ди не зво на су све ча но на ја вљи ва ла до ла зак 
глу мач ке тру пе Срп ског на род ног по зо ри шта. До во же ни су у нај леп шим 
ко чи ја ма, уз град ску му зи ку и при су ство нај ви ђе ни јих љу ди. Го то во сва ка 
срп ска по ро ди ца сма тра ла је за част кад би јој ме сни по зо ри шни од бор 
до де лио по зна тог чла на глу мач ког ан сам бла на ста но ва ње. По зо ри шну 
пу бли ку у Вој во ди ни чи ни ли су пре те жно Ср би, али и пред став ни ци дру-
гих на ро да. То по твр ђу ју и не ки са чу ва ни по зо ри шни пла ка ти Срп ског 
на род ног по зо ри шта. Они су штам па ни на че ти ри је зи ка: срп ском (ћи ри-
ли цом), не мач ком, ма ђар ском и ру мун ском. Не ки на ши те а тро ло зи ве ру ју 
да та квих по зо ри шних пла ка та у то вре ме ни је би ло ни у јед ној зе мљи 
Евро пе.

По зо ри ште ни је при ма ло по моћ ни од др жав них, ни од зва нич них 
ме сних вла сти ужих под руч ја, и жи ве ло је од по мо ћи це лог срп ског на-

18  Б. Ко ва чек, Нав. дело, 160.
19  Срб ски днев ник, бро је ви 43 и 44, Но ви Сад, 4. и 5. јун 1862.
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ро да у Вој во ди ни (пр вен стве но од про да тих ула зни ца). Све вре ме оно је, 
са вр ло скром ним сред стви ма и уз стал ну опа сност од пре стан ка ак тив-
но сти, вр ши ло сво ју на ци о нал ну и кул тур ну ми си ју. Оно је би ло, ко ли ко 
је ме ни по зна то, је ди но на ци о нал но по зо ри ште ко је је на го сто ва њи ма 
да ва ло ви ше од две тре ћи не пред ста ва, а у ме сту осни ва ња и стал ног 
бо рав ка, Но вом Са ду, ма ње од тре ћи не. У раз до бљу од 1861. до 1914. го-
ди не при ка за ло је укуп но 10.242 пред ста ве. Го сто ва ло је у ше зде сет ме-
ста и од и гра ло 8.742 пред ста ве: у Пан че ву је би ло два де сет шест пу та са 
955 пред ста ва, у Зе му ну два де сет че ти ри пу та са 536 пред ста ва, у Вр шцу 
два де сет три пу та са 884 пред ста ве, у Ки кин ди два де сет три пу та са 665 
пред ста ва, у Сом бо ру два де сет је дан пут са 864 пред ста ве, у Срем ској 
Ми тро ви ци де вет на ест пу та са 488 пред ста ва, у Су бо ти ци ше сна ест пу та 
са 402 пред ста ве.

Та го сто ва ња увер љи во озна ча ва ју и та да шњи срп ски кул тур ни про-
стор. По ред ве ли ког бро ја вој во ђан ских гра до ва и се ла, и Бе о гра да, то су 
и гра до ви и на се ља ко ји се да нас на ла зе у че ти ри др жа ве (Ру му ни ји, Ма-
ђар ској, Хр ват ској, Бо сни и Хер це го ви ни): Те ми швар, Ча ко во, Ба ја, Оси-
јек, Ву ко вар, Вин ков ци, Но ва Гра ди шка, Сла вон ски Брод, За греб, Су шак, 
Мо стар, Са ра је во, Ту зла и Ба ња лу ка. У том сми слу су озна ча ва ју ћи и број 
и тра ја ње го сто ва ња: у Ву ко ва ру је пр во срп ско про фе си о нал но на ци о-
нал но по зо ри ште го сто ва ло два де сет је дан пут и на го сто ва њу про ве ло 
че ти ри сто ти не да на, у Те ми шва ру се дам пу та и де ве де сет че ти ри да на, у 
За гре бу јед ном и то са мо два да на.

О репертоару Српског народног позоришта (1861–1914)
Глав ни осло нац за оства ри ва ње иде ја ра ди ко јих је По зо ри ште осно-

ва но био је ре пер то ар, чи је је по ла зно опре де ље ње чи нио спој ро до љу би-
вих и мо рал но-по уч них мо ти ва, ко је је тре ба ло оства ри ти при ка зи ва њем 
де ла срп ских драм ских пи са ца. (За по зо ри шта Евро пе XIX ве ка, ко ја су 
има ла основ на обе леж ја ли те рар ног по зо ри шта, ре пер то ар ска по ли ти ка 
би ла је осно ва на ко јој су гра ђе не и идеј не, и естет ске, и те а тар ске осо-
бе но сти.)

Нај ви ше успе ха код гле да ла ца има ле су дра ме са мо ти ви ма из срп ске 
на ци о нал не исто ри је. Срп ско гле да ли ште је во ле ло да ви ди ка ко Ми лош 
Оби лић про ба да тур ског ца ра Му ра та; ка ко ста ри Југ Бог дан, „пле ме ни ти 
ста ри чо кот са де вет је дрих гро здо ва“, с ус треп та лим жа ром ви те шке ода-
но сти на здра вља ца ру Ла за ру; ка ко Кра ље вић Мар ко у дво бо ју по бе ђу је 
и уби ја стра шног цр ног Ара пи на, док дра же сна ћер ка сул та но ва у свом 
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ха ре му за љу бље но, али без на де жно, са ња ри о ње му, за то што она, Тур ки-
ња, ње го ва љу ба ни кад не мо же би ти; ка да цар Ла зар, по што је двор ска 
сви та клик та во и три јум фал но за пе ва ла „Гра ди ца ре за ду жби ну“, од мах 
по за вр шет ку те угод не сце не, на ли цу ме ста, ре ша ва да се за и ста гра ди 
Ра ва ни ца. То „иза зи ва тро ну ту ра дост на сце ни и гро мо гла сно ли ко ва ње 
у гле да ли шту“.20

Под се ти ћу на не кад оми ље на де ла овог жан ра из ве де на у Срп ском 
на род ном по зо ри шту од 1861. до 1914. го ди не: Јо ван Ст. По по вић (Вла ди-
слав, краљ бу гар ски, Ај ду ци, Сан Кра ље ви ћа Мар ка, Смрт Сте фа на Де-
чан ског, Ми лош Оби лић), Јо ван Дра га ше вић (Ај дук Вељ ко, на ре пер то а ру 
од 1861. до 1913), Ата на си је Ни ко лић (Зи да ње Ра ва ни це, Кра ље вић Мар ко 
и Ара пин), Ла зар Ла за ре вић (Вла ди мир и Ко са ра), Јо ван Су бо тић (Хер цег 
Вла ди слав, Не ма ња, Пре хва ла, Зво ни мир, Ми лош Оби лић, на ре пер то а ру 
од 1866. до 1909, Бо дин), Ђу ра Јак шић (Се о ба Ср ба ља, Је ли са ве та, Ста-
но је Гла ваш), Ла за Ко стић (Мак сим Цр но је вић, Пе ра Се ге ди нац), Ђор ђе 
Ма ле тић (Миљ ко Мр ко нић – Прет ход ни ца срп ске сло бо де или Срп ски ај-
ду ци, Про шлост, са да шњост и бу дућ ност срп ска, По смрт на сла ва кне за 
Ми ха и ла), др Ми лан А. Јо ва но вић (Кра ље ва се ја), Ма ти ја Бан (Ми лен ко и 
До бри ла, Смрт кне за До бро сла ва, Срп ске цве ти, Урош V и ма ти му Је ле-
на, Цар Ла зар), Ми ло рад Шап ча нин (За ду жби на ца ра Ла за ра, на ре пер-
то а ру од 1892. до 1907), Дра гу тин Илић (Ву ка шин, Ја квин та, При би слав 
и Бо жа на) и Ве ља Миљ ко вић (Кра ље вић Мар ко и Ара пин, на ре пер то а ру 
од 1895. до 1909).

Пре те жна опре де ље ност за на ци о нал ни ре пер то ар мо гла је би ти 
оства ре на са мо у пр вих шест ме се ци ра да Срп ског на род ног по зо ри шта. 
Та да је при ка за но, у опи са ним усло ви ма, два де се так де ла срп ских пи са-
ца – али, то је би ло све што је вре де ло при ка за ти из „оскуд не“ и „не ја ке“ 
срп ске драм ске књи жев но сти. Ота да, све до 1914. го ди не, ре пер то ар Срп-
ског на род ног по зо ри шта ис пу ња ван је драм ским де ли ма са сце на по зо-
ри шта Бе ча, Бу дим пе ште, За гре ба и Бе о гра да, а у ре ђим слу ча је ви ма и са 
ре пер то а ра не мач ких и ма ђар ских пу ту ју ћих по зо ри шта ко ја су го сто ва ла 
по Вој во ди ни и, на рав но, ма лим бро јем драм ских де ла срп ских пи са ца 
ко ја су на ста ја ла тих де се тле ћа.

Не до вољ ност но вих де ла срп ских пи са ца на док на ђи ва на је по ср ба-
ма. У по ср бље ним драм ским де ли ма ли ко ви су до би ја ли срп ска име на, 
рад ња је пре но ше на у срп ске гра до ве и се ла, стра не пе сме и игре за ме-

20  То дор Ма ној ло вић, По ли тич ка уло га ста рог но во сад ског на род ног по зо ри шта, СНП, 
Но ви Сад 1961, 57.
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њи ва не су срп ским, а че сто су ме ња ни те жња и по ру ка стра них из вор них 
де ла и на гла ша ва но је срп ско ро до љу бље. У вре ме кад је ово По зо ри-
ште би ло је ди но стал но срп ско про фе си о нал но на ци о нал но по зо ри ште 
(1861–1868), по ср бе су чи ни ле го то во по ло ви ну укуп ног бро ја де ла на 
ре пер то а ру (45 од 95). И по ред от по ра и не по вољ них оце на по зо ри шних 
хро ни ча ра, на ро чи то по ја ча них осам де се тих го ди на, по ср бе су при ка зи-
ва не на на шим сце на ма све до кра ја XIX ве ка, по вре ме но у раз до бљу из-
ме ђу два свет ска ра та, а са свим рет ко и кра јем XX ве ка. Нај ве ћи успех код 
пу бли ке Срп ског на род ног по зо ри шта има ли су ма ђар ски на род ни ко ма-
ди са пе ва њем, јер су би ли нај бли жи скло но сти ма и уку су срп ске пу бли ке 
(Вој нич ки бе гу нац и Ци га нин Еде Си гли ге ти ја, Ста ри ба ка и ње гов син 
ху сар Јо же фа Си ге ти ја, Се о ска ло ла Еме ри ха То та – био на ре пер то а ру од 
1884. до 1909). У тим драм ским де ли ма глав ни но си о ци рад ње би ли су 
се ља ци и за на тли је, а нај че шћа те ма био је су коб ла ко ми сле них пле ми ћа 
и ла ко мих гра ђа на са пред став ни ци ма па три јар хал ног мо ра ла – ви со ко-
мо рал ним и јед но став ним љу ди ма из на ро да. У тим пре те ра но осе ћај ним 
по зо ри шним при зо ри ма ве ли ча ју се до бра ста ра вре ме на, а су ко би су се 
увек за вр ша ва ли три јум фом че сти тих љу ди и прав де.

Уку пан ре пер то ар оства рен од 1861. до 1914. го ди не по ка зу је да су из-
ве де на де ла свих зна чај них срп ских и мно гих ве ли ких пи са ца све та, али да 
су би ли при мет ни и уступ ци пу бли ци ко јој су пред ста ве би ле на ме ње не. Од 
срп ских драм ских пи са ца то су нај пре би ла де ла из те мељ ног то ка исто ри је 
срп ске драм ске књи жев но сти ко ја још ни сам по ме нуо: ко ме ди је Јо ва на Ст. 
По по ви ћа (По кон ди ре на ти ква, Кир Ја ња, Бе о град не кад и сад, Зла же на, 
Же нид ба и удад ба), де сет ша љи вих ига ра и дра мо ле та Ко сте Триф ко ви ћа 
(Љу бав но пи смо, би ло је на ре пер то а ру од 1873. до 1906. го ди не) и Ко-
шта на Бо ре Стан ко ви ћа. За тим оми ље не и ду го ве ке пред ста ве са пе ва њем 
Или је Окру ги ћа Срем ца (Са ћу ри ца и шу ба ра, од 1869. до 1913, и Шо ки ца, 
од 1892. до 1909), ча роб но ша љи ва опе ре та Ве ље Миљ ко ви ћа Вра ча ра (на 
ре пер то а ру од 1891. до 1909), сли ка из се о ског жи во та са пе ва њем Ђи до 
Ве се ли но ви ћа и Бр за ка (на ре пер то а ру од 1894. до 1913). Из ме ђу 1890. и 
1912. го ди не на ре пер то а ру су и го то во сва де ла ко ја је Бра ни слав Ну шић 
на пи сао до 1914. го ди не. Нај ве ћи број из во ђе ња има ли су Кнез Иво од Сем-
бе ри је (из ме ђу 1901. и 1907. го ди не при ка зан је 26 пу та), Оби чан чо век од 
1903. до 1907. го ди не 24 пред ста ве), Про тек ци ја, Пу чи на и Та ко је мо ра ло 
би ти, док је Свет имао три из во ђе ња, а Је се ња ки ша јед но. Као осо бе но 
свој ство но во сад ског ре пер то а ра (пре те жно без увер љи вог умет нич ког по-
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кри ћа) по ми њем три на ест ша љи вих ига ра и дра ма Ми ла на Са ви ћа ко је су 
има ле ма ли број из во ђе ња у вре ме ну од 1877. до 1910. го ди не.

У пр вим де се тле ћи ма ак тив но сти Срп ског на род ног по зо ри шта 
драм ска де ла пре во ђе на су са не мач ког је зи ка, а ка сни је и са је зи ка на 
ко ји ма су пи са ни из вор ни тек сто ви. Од пи са ца кла си ка на ре пер то а ру 
су би ли: Шек спир (се дам де ла, од ко јих су нај ви ше из во ђе ни Краљ Лир, 
Мле тач ки тр го вац, Оте ло и Ха млет), Мо ли јер, Гол до ни, Ге те (Фа уст), 
Ши лер (пет де ла, нај ви ше из во ђе ни Ма ри ја Стју ар то ва, Раз бој ни ци, 
Сплет ка и љу бав), Иго, Го гољ (Ре ви зор, Же нид ба), Ди ма Отац, Иб зен 
(Но ра, По ход на се вер, Же на с мо ра, На род ни не при ја тељ) и Ече ге рај. 
При ка зан је ма њи број де ла во де ћих са вре ме них европ ских пи са ца (Мир-
бо, Вајлд, Че хов, Гор ки, Ме тер линк, Мја сњиц ки, Ха уп тман), али су за то 
у ве ли ком бро ју би ла за сту пље на де ла мај сто ра до бро скро је них ко ма да 
ви ше ге не ра ци ја: Скриб (два на ест де ла), Ди ма но ар, Ла биш (де сет де ла), 
Де не ри, Фе је, Ди ма Син, Сар ду (је да на ест де ла), Су дер ман, Берн стен, 
Ме јак и Ми јо (чи ја је ко ме ди ја-во двиљ Мам зел Ни туш, са 73 из во ђе ња, 
би ла нај и гра ни ја пред ста ва овог по зо ри шта у пр вим го ди на ма XX ве ка) 
и дру ги. Осо бе ност овог ре пер то а ра био је на гла ше но ду ги сцен ски век 
по је ди них оства ре ња да нас за бо ра вље них драм ских пи са ца: Ро де рих Бе-
не дикс (Пр кос, од 1864. до 1909), Кар ло Обер њик (Ђу рађ Бран ко вић, од 
1865. до 1906), Жил Мар си ал Ре њо Пре мареј (Док тор Ро бин, од 1867. до 
1909), Фер ди нанд Рај мунд (Ра спи ку ћа, од 1887. до 1907), Шар ло та Бирх 
Пфај фер (Зво нар Бо го ро ди чи не цр кве, од 1874. до 1905), Шан дор Лу ка чи 
(Ри ђо ко са, од 1890. до 1910), као и из не на ђу ју ће ве ли ки број из ве де них 
по зо ри шних ко ма да не ких ма ње зна чај них пи са ца (де вет драм ских де ла 
Чи кија Гер геља, пет драм ских де ла Гу ста ва Мо зе ра).

Позоришна достигнућа од 1861. до 1914
Иако је циљ По зо ри шта био да се бо ри про тив по нем ча ва ња и ма ђа-

ри за ци је, од Не ма ца и Ма ђа ра су пре у зе ти ор га ни за ци о ни мо дел по зо ри-
шта, пра ви ла по на ша ња глу мач ког ан сам бла и ме тод при пре ме пред ста ва. 
При том би тре ба ло ука за ти и на не по вољ не ма те ри јал не усло ве у ко ји ма 
је По зо ри ште ра ди ло и на окол ност да је са мо од 1895. до 1928. го ди-
не има ло сво ју згра ду у Но вом Са ду, ко ју је По зо ри шту усту пио срп ски 
ро до љуб, ве ле по сед ник Ла зар Дун ђер ски. Сво је пр ве пред ста ве у за тво-
ре ном про сто ру у Но вом Са ду По зо ри ште је при ка зи ва ло у дво ра ни на 
спра ту ка фа не „Код сун ца“. У тој дво ра ни та да су одр жа ва ни ба ло ви и за-
ба ве, и она је мо гла да при ми око три сто ти не по се ти ла ца. Ова згра да по-



40

сто ји и да нас на углу Бу ле ва ра Ми ха и ла Пу пи на и Је вреј ске ули це. За тим 
је на сту па ло у са ли хо те ла „Ца ри ца Је ли са ве та“ (да на шњи хо тел „Вој-
во ди на“), а то ком ле та у аре ни „Код Зе ле ног вен ца“ (да нас тр го вин ски 
Апо ло цен тар). Го ди не 1872. По зо ри ште је от ку пи ло згра ду на да на шњем 
Триф ко ви ће вом тр гу, у ко јој су, до тад, одр жа ва не за ба ве и игран ке, али је 
она 1892, по на ло гу вла сти, сру ше на јер је, на вод но, би ла до тра ја ла.

Пр ви скром ни ре ди тељ ски ре зул та ти оства ри ва ни су у ду ху та ко-
зва не Wort-ре жи је, ко ју је у Бе чу, у Бург те а тру, ше зде се тих го ди на, пр ви 
при ме нио Хајн рих Ла у бе. Текст драм ског де ла и го вор глум ца би ли су у 
пр вом пла ну. За слу га је Јо ва на Ђор ђе ви ћа што је у По зо ри шту од пр вог 
да на ство рен пра ви култ не го ва ња чи стог је зи ка и пра вил ног из го ва ра ња 
и на гла ша ва ња. Раз у ме се да не би тре ба ло за бо ра ви ти да је реч би ла о 
срп ском на род ном је зи ку (за сно ва ном на Ву ко вим и Да ни чи ће вим на че-
ли ма), чи ји је од јек са сце не у то вре ме зна чио мно го ви ше од обич не 
по зо ри шне ре чи. Тај го вор од ли ко вао је на гла ше но уз бу дљив тон, ко ји 
су код срп ских глу ма ца по ја ча ва ли не са мо скром но зна ње и не до вољ на 
ве шти на не го и вре ме за но са и оду ше вље ња на на ци о нал ном пла ну – на-
ро чи то то ком пр ва два де се тле ћа ра да.

У пр вом раз до бљу по зо ри шне ак тив но сти (1861–1868) глав ни ре ди-
тељ био је управ ник Јо ван Ђор ђе вић. Од лу чи вао је о из бо ру ори ги нал-
них, по ср бље них и пре ве де них драм ских де ла, и о по де ли уло га, ко ја је 
вр ше на на осно ву на че ла европ ске по зо ри шне прак се XIX ве ка. (Осо бен 
је, на при мер, био за кон глу мач ких фа хо ва – пре ма ко јем су глум ци го ди-
на ма игра ли пре те жно уло ге од ре ђе них ду хов них и фи зич ких ка рак те ри-
сти ка, док су ве ли чи на и зна чај глу мач ких за да та ка за ви си ли од бро ја го-
ди на „ми ну лог ра да“.) Бри нуо је о ана ли зи драм ских тек сто ва и чи сто ти 
и тач но сти го во ра на сце ни, док је рад на ми зан сце ну и ре ше ња за де кор, 
ко сти ме и осве тље ње пре пу штао нај че шће ис так ну тим глум ци ма-ре ди-
те љи ма. О то ме ка ко је Ђор ђе вић ре жи рао по сто ји сли ко ви то све до че ње 
глум ца-пр ва ка Ди ми три ја Ру жи ћа: „Ње го во ре жи сер ство углав ном је ово 
би ло: узео је шап тач ку књи гу, за у зео на по зор ни ци по ло жај глум чев и 
чи та ју ћи та ко ре дом уло ге, у ком то ну да се го во ри, ка ко да се пра вил но 
де кла му је и где је пра ва по јен та“.21

21  Ру жић је на пи сао успо ме не на под сти цај књи жев ни ка и књи жев ног исто ри ча ра Ти хо-
ми ра Осто ји ћа. Ру ко пис је имао око 30 стра ни ца. До Дру гог свет ског ра та на ла зио се, за јед но с 
ар хи вом Дру штва за Срп ско на род но по зо ри ште, у Др жав ном ар хи ву у Пе тро ва ра ди ну. За вре ме 
Дру гог свет ског ра та овај ру ко пис је не стао. По ме ну то ме сто на вео је Ми лан Са вић у Спо ме ни ци 
1861–1921, 18. Сви ка сни ји ко мен та то ри пре у зе ли су овај ци тат од Са ви ћа.
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Да би се до шло до са зна ња ка ко су Јо ван Ђор ђе вић и ње го ви са-
рад ни ци оба вља ли ре ди тељ ске за дат ке, нео п ход но је утвр ди ти и ствар не 
мо гућ но сти ко је су по сто ја ле за рад на умет нич ким за да ци ма. До ку мен та 
ко ја ћу на ве сти чи не ми се под сти цај ним. У пи сму По зо ри шном од се ку 
(9. ја ну а ра 1863), Јо ван Ђор ђе вић пи ше да „кад би се у ци фра ма из ра зи-
ла ње го ва де лат ност и бри га око На род ног по зо ри шта, 95% па ло би на 
бри гу о ма те ри јал ном, а тек 5% на бри гу о ду хов ном ста њу по зо ри шта“. 
Ово вај ка ње о не пре ста ној бри зи за оп ста нак По зо ри шта по на вља се и у 
Ђор ђе ви ће вом Из ве шта ју о по зо ри шној дру жи ни за го ди ну 1866: „због 
не пре ста ног пу то ва ња и због не пре ста не бри ге о ма те ри јал ном ста њу по-
зо ри шта они љу ди, ко ји би у том по гле ду што учи ни ти мо гли, вр ло ма ло 
вре ме на има ју за ни ма ти се с овим фи ни јим пред ме ти ма“.22

 По зна то је да су у дру гој по ло ви ни XIX и пр вом де се тле ћу XX ве ка 
на сце ни Срп ског на род ног по зо ри шта ре жи ра ли глум ци-ре ди те љи, ко ји 
су увек би ра ни ме ђу ис так ну ти јим глум ци ма (Ла за Те леч ки, Ди ми три је 
Ру жић, Пе ра До бри но вић, Ве ља Миљ ко вић, Ан дра Лу кић, Ми лош Ха џи-
-Ди нић, Ди ми три је Спа сић, Ко ча Ва си ље вић, Ми ха и ло Мар ко вић, Мил ка 
Мар ко вић ка). Нај бо љи глу мац-ре ди тељ ме ђу њи ма био је Пе ра До бри но-
вић, чи је су ре жи је има ле у осно ви ње го во схва та ње глу ме и лич ни при-
мер (пе да го шки ме тод). Као ре ди тељ До бри но вић је упор но на сто јао на 
„исти ни то сти уну тар њег и спољ њег пре о бра жа ја“, на при род но сти глу-
ме, на ре а ли стич ком го во ру и осло ба ђа њу од ро ман ти чар ске на гла ше не 
осе ћај но сти, „док су пи та ња дра ма тур ги је про сто ра, ту ма че ња и чи та ња 
де ла, де ко ра тив но-ви зу ел не ино ва ци је, оста ла пот пу но из ван ње го вог ин-
те ре са“.23

У Срп ском на род ном по зо ри шту, у де се тле ћи ма ко ја у овој рас пра ви 
раз ма трам, сце но гра фи ја и ко сти мо гра фи ја као осо бе не ства ра лач ке по зо-
ри шне стру ке ни су по сто ја ле. Го то ви де ло ви де ко ра, ко сти ми и сред ства 
за ма ски ра ње ку по ва ни су на рас про да ја ма за ли ха ма ђар ских по зо ри шта, 
или у по себ ним спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма у Пе шти. По зор ни ца 
је осве тља ва на све ћа ма (то су би ле ло ја ни це и сте а рин ске све ће), за тим 
пе тро леј ским и кар бид ним лам па ма, а ка сни је плин ским и елек трич ним 
све тлом. Оп сег сце не Срп ског на род ног по зо ри шта (пред њи отвор по-
зор ни це из но сио је 4,47 м, а ви си на ку ли са 3,15 м) у вре ме пре из град ње 

22  Из ве штај о по зо ри шној дру жи ни, пи сан 14. мар та 1866, био је за ве ден, у вре ме ка да је 
гра ђа о Срп ском на род ном по зо ри шту би ла чу ва на у Срем ским Кар лов ци ма, под бро јем ДСНП, З. 
2. Го ди не 2008. у Ар хи ву Вој во ди не у Но вом Са ду ни сам на шао овај из ве штај. 

23  Jo sip Le šić, Isto ri ja ju go sla ven ske mo der ne re ži je (1861–1941), Ste ri ji no po zor je – „Dnev-
nik“, No vi Sad 1986, 45–47, 301–303.
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по зо ри шног зда ња, ко је је 1895. го ди не по ди гао ве ле по сед ник Ла зар Дун-
ђер ски, за о кру жу је сли ку о скром ним тех нич ким усло ви ма у ко ји ма су 
де се тле ћи ма при ка зи ва не пред ста ве у Но вом Са ду.

У овом раз до бљу ра да при мер на па жња по кла ња на је му зич кој са-
став ни ци пред ста ве. Про бе пе ва ња са глум ци ма одр жа ва не су сва ко-
днев но, а при ли ком при је ма но вих чла но ва бо ље су из гле де има ли они 
глум ци ко ји су мо гли би ти ко ри шће ни и као пе ва чи. На пре дак у му зич-
ком сми слу био је усло вљен и чи ње ни цом да је већ у пр вој се зо ни ра да 
По зо ри ште има ло упра ви те ља му зи ке и учи те ља пе ва ња Адол фа Лиф ку 
са се дам сви ра ча (по себ но би тре ба ло по ме ну ти да ро ви тог му зи ча ра и 
ком по зи то ра Ак сен ти ја Мак си мо ви ћа, ко ји је ан га жо ван 1866. го ди не 
и ве о ма успе шно ра дио, али је ра но умро за вре ме му зич ких сту ди ја у 
Пра гу 1873. го ди не). Ипак, са до ста осно ва мо же се прет по ста ви ти да су 
му зич ке ме ло ди је и пе сме че шће би ле украс пред ста ве (циљ је био да се 
уго ди пу бли ци) и да ни су слу жи ле од ре ђи ва њу рит ма по је ди них при зо-
ра, ја чи не су ко ба на сце ни и по кре тљи во сти и си ли ни ми зан сце на. Пр ва 
опе рет ска пред ста ва Срп ског на род ног по зо ри шта из ве де на је за вре ме 
го сто ва ња у Бе лој Цр кви (Вра ча ра, ли бре то Ве ља Миљ ко вић, ком по-
зи тор Ема ну ел Пи херт, хо ро во ђа Срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва 
у Вр шцу, 1891). У раз до бљу до 1914. го ди не из ве де но је још два де се-
так опе ре та, ме ђу ко ји ма је нај ве ћи успех код пу бли ке има ла Мам зел 
Ни туш (ли бре то Ан рија Ме ја ка и Ал бе ра Ми лоа, му зи ка Фло ри мо на 
Рон же-Ер веа).

О глумачким остварењима у време 1861–1914
Све до осни ва ња Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду срп ска 

па три јар хал на сре ди на др жа ла је глу мач ки ста леж на од ре ђе ном од сто-
ја њу, док се ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XIX ве ка глум ци на ме-
ћу дру штву као зна чај ни но си о ци на ци о нал них те жњи и ва жан кул тур ни 
чи ни лац. У том пр вом глу мач ком на ра шта ју ис ти ца ли су се Ди ми три је 
Ру жић, Дра ги ња Ру жић, Ла за Те леч ки и Мил ка Гр гу ро ва, нај ве ћа срп ска 
тра гет ки ња, пр ва ки ња На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, ко ја је то ком пр-
ве че ти ри го ди не глу мач ке ка ри је ре (1864–1868) би ла чла ни ца Срп ског 
на род ног по зо ри шта.

Ди ми три је Ру жић (Срп ски Ча над, Ру му ни ја, 1841 – Вр шац, 1912) 
имао је, пре ма све до че њи ма са вре ме ни ка, све осо би не це ње не код глу-
ма ца ро ман ти чар ске епо хе: из ра зит та ле нат, ле пу по ја ву и зво нак глас 
(со нор ни бас-ба ри тон): „Он има сим па ти чан, јак глас, пун зву ка, ко јим 
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мо же и нај ва жни је и нај фи ни је осе ћа је, а и бур не стра сти да ис ка же. Ње-
го во ле по око, кроз ко је про си ја ва све тлост ра зу ма и бла гост ду ше, го во-
ри и кад му уста не збо ре. По крет не цр те на ли цу му, по кре ти ру ке му, 
ва ло ви то кре та ње це лог те ла му: све то жи во ту ма чи ре чи му. За и ста је 
див но, чуд но ва то шта мо же он с два ока, с две ру ке да ис ка же! Све то, на 
још уро ђе ни му ван ред ни глу мач ки та ле нат, ко ји је он уса вр шио; осе ћај 
за све што је есте тич но ле по: чи ни га спо соб ним да се мо же, кад год му је 
во ља, ви ну ти у не до глед не ви си не глу мач ке умет но сти и ства ра ти увек по 
за ми сли пе сни ко вој пра ве ство ро ве, љу де од кр ви и ме са“.24 Све вре ме ак-
тив но сти овај ве ли ки глу мац драм ског фа ха био је не по ко ле бљи во уве рен 
у уз ви ше ност сво га по зи ва и при сту пао му је са ве ли ком од го вор но шћу.25 
Ње го вом глу мач ком раз во ју нај ви ше је до при нео сту диј ски бо ра вак у Бе-
чу, у је сен 1868, где је у Бург те а тру гле дао глу мач ке ве ли ка не Со нен та ла 
и Ле вин ског, ко ји су му по ста ли узор. Ње го ве нај зна чај ни је уло ге би ле 
су ли ко ви у де ли ма Шек спи ра (Ро мео, Оте ло и Краљ Лир), Мак сим Цр-
но је вић и Пе ра Се ге ди нац у исто и ме ним дра ма ма Ла зе Ко сти ћа, Ге рик у 
Док то ру Ро би ну Пре ма ре ја и Ђу рађ у Ђу ра ђу Бран ко ви ћу Ка ро ља Обер-
њи ка.

Дра ги ња Ру жић (Вра ње во, 1834 – Ву ко вар, 1905) би ла је не спор но 
нај у ти цај ни ји члан ле ген дар не глу мач ке по ро ди це По по вић (по сле смр-
ти оца, све ште ни ка Лу ке По по ви ћа из Иван де, пет ње них се ста ра и два 
бра та по све ти ли су се глу ми). Би ла је из ра зи то та лен то ва на ка рак тер-
на глу ми ца, сна жног тем пе ра мен та, на гла ше не осе ћај но сти и при јат не, 
жен стве не по ја ве. (Ла за Ко стић био је за не сен „мар ке ски мар ко ва ним 
обри сом“ Ру жић ки ног „го спод ског про фи ла“ и у дру гом де се тле ћу ра да 
но во сад ског по зо ри шта: „Ово бе ше при ли ка где се мо гло ви де ти да пра-
ва умет ност до но си јед ну по у зда ну на гра ду ко јој и бо го ви за ви де – ве-
чи ту мла дост. То ли ко жи во та, то ли ко окрет но сти, то ли ко бе за зле но сти и 
не жно сти! – Та же на не ће ни кад оста ри ти!“26 Због сво јих гла сов них мо-
гућ но сти („рет ко сна жан, зву чан, ја сан глас, та ко ре ћи кон тра алт … ко-
јим је уме ла вла да ти див но“), не над ма шна је би ла у на род ним ко ма ди ма 
са пе ва њем. „Та ко пе ва ти, срп ски пе ва ти, као Ру жић ка, ни ти је ко умео 
у нас, ни ти уме и да нас“.27 Ње ном глу мач ком уса вр ша ва њу до при нео 

24  С. /ши фра Ла зе Ко сти ћа/, Лу двиг XI од Ка зи ми ра Де ла ви ња. – По зо ри ште, бр. 42, Но ви 
Сад, 26. де цем бар 1891, 171.

25  „У Ру жи ћа има не што што се не да та ко ла ко усво ји ти, а то је за нос, умет нич ки огањ“, – 
з – /ши фра Ла зе Ко сти ћа/, … Док тор Ро бен. – По зо ри ште, бр. 15, Но ви Сад, 25. ја ну ар 2872, 63.

26  – з – , Ста ри ба ка и ње гов син ху сар. – По зо ри ште, бр. 12, Но ви Сад, 19. ја ну ар 1872, 51.
27  Ан то ни је Ха џић, † Дра ги ња Ру жић ка. – По зо ри ште, бр. 30, Но ви Сад 1905, 177.
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је рад у по зо ри шти ма За гре ба (са рад ња са Јо си пом Фрај ден рај хом) и 
Бео гра да (са рад ња са Алек сом Ба чван ским) и сту диј ски бо рав ци у Бе чу 
(гле да ла је 1868. у Бург те а тру слав ну глу ми цу Шар ло ту Вол тер и но ву 
зве зду Хе ле ну Харт ман). Ње не нај бо ље уло ге би ле су: Еви ца у Ла жи и 
па ра ла жи и Фе ма у По кон ди ре ној ти кви Ј. Ст. По по ви ћа, Ми ла у исто-
и ме ној мо но дра ми Ко сте Триф ко ви ћа, пу ков ник Ју ли је у Пу ков ни ку од 
осам на ест го ди на Мел ви ла, уло ге у на род ним ко ма ди ма са пе ва њем – 
Лен ка у Ста ром ба ки и ње го вом си ну ху са ру Јо же фа Си ге ти ја, Кра дић ка 
у Се о ској ло ли Еме ри ха То та и Ра ки ла у Ци га ни ну Еде Си гли ге ти ја, и 
тра гич ки ли ко ви – Је вро си ма у Мак си му Цр но је ви ћу и Ма ра у Пе ри Се-
ге дин цу Ла зе Ко сти ћа.

Ла за Те леч ки (Ку ма не, 1839 – Но ви Сад, 1873) био је у Срп ском на-
род ном по зо ри шту све стра но за по слен (глу мац, ре ди тељ, драм ски пи сац, 
пре во ди лац и по ср бљи вач, ру ко во ди лац по зо ри шне дру жи не на го сто-
ва њи ма). Пре ма оце на ма са вре ме ни ка, био је је дан од нај о бра зо ва ни јих 
срп ских умет ни ка ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XIX ве ка. Те мељ не 
и ле пе сцен ске по ја ве, жи вих и све тлих очи ју, да ро вит и ин те ли ген тан, 
био је глу мац ко ји је без на гла ше не ро ман ти чар ске осе ћај но сти го во рио 
при род но и исти ни то, те су му из ра жај на сред ства би ла пре те жно ре а-
ли стич ка („имао је дар ка рак тер ног цр та ња“ за па жа Ла за Ко стић). За то 
је успе шно ту ма чио и драм ске, и тра гич не, и ко мич не ли ко ве, а по себ но 
се ис ти цао као ту мач ли ко ва љу ди из на ро да: „Те леч ки по ка зу је сво јим 
Пан том, као и слеп цем Ар сом у Са ћу ри ци и шу ба ри, да у тим дру штве-
ним од но ша ји ма има по нај ви ше не по сред не сту ди је, та ко да му се у тим 
по ја ва ма мо ра при зна ти фо то граф ска вер ност“.28 Ка да је Те леч ки пре ра но 
умро, Ко стић га је ис пра тио упе ча тљи вом по смрт ном бе се дом: „ … По зо-
ри ште му бе ше ср це и ду ша, ње гов Пан те он, ње го ва цр ква. Де сет го ди на 
бе ше он све ће ник у тој цр кви, тек де сет крат ких го ди ни ца… Ла за је био 
апо стол, апо стол ве шти не, апо стол ду хо ви то сти, ле по те и до брог уку са, 
апо стол ро до љу бља…Pla u di te, ami ci!“29 Зна чај не су му уло ге би ле: Чи ча 
Пан та у Ша ра ну Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Спи ра Гра бић у Че сти там 
Ко сте Триф ко ви ћа, Ар са у Са ћу ри ци и шу ба ри Или је Окру ги ћа Срем ца, 
Но на Пу ри ло у Ни бри ге ша Гер не ра и Бе ли јеа, на слов ни лик у Мак си му 
Цр но је ви ћу Ла зе Ко сти ћа, Вурм у Сплет ки и љу ба ви Ши ле ра, Шај лок у 
Мле тач ком тр гов цу Шек спи ра и дру ге.

28  λ /ши фра Ла зе Ко сти ћа/, „Ша ран“ од Јо ва на Јо ва но ви ћа. – Ма ти ца, бр. 2, Но ви Сад, 20. 
ја ну ар 1870, 46. 

29  Текст без пот пи са, За ста ва, бр. 50, Но ви Сад, 11. мај 1873, 3.
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У вре ме до 1914. го ди не у нај у жем из бо ру нај бо љих глу ма ца Срп-
ског на род ног по зо ри шта тре ба по ме ну ти Пе ру До бри но ви ћа, јед ног од 
нај зна чај ни јих глу ма ца Евро пе то га до ба и нај бо љег срп ског глум ца свих 
вре ме на, и Мил ку Мар ко вић, ве ли ку драм ску глу ми цу и тра гет ки њу, нај-
бо љу глу ми цу но во сад ског по зо ри шта на пре ла зу XIX у XX век.

Ви со ком и до да нас не при ко сно ве ном до ме ту глу мач ке ве ли чи не Пе-
ре До бри но ви ћа (Бе о град, 1853 – Но ви Сад, 1923) до при не ли су вред-
но сни су до ви и се ћа ња мно гих ис так ну тих лич но сти из по зо ри шних и 
књи жев них кру го ва (Ан то ни је – То на Ха џић, Ла за Ко стић, Бра ни слав 
Ну шић, Дра го мир Јан ко вић, Ми лан Грол, Сло бо дан Јо ва но вић, Вељ ко 
Пе тро вић, Си ма Пан ду ро вић, Ми лош Цр њан ски, Ми лан Пре дић, Ју риј 
Љво вич Ра ки тин, То дор Ма ној ло вић, Ста ни слав Ви на вер, Ве ли мир Жи-
во ји но вић, Ве ли бор Гли го рић, Бо ри во је С. Стој ко вић, Ма та Ми ло ше вић, 
Ра ша Пла о вић и дру ги). Та да ство ре ну ле ген ду о нај ве ћем глум цу ко ји 
је ства рао на срп ском је зи ку ви ше ни ко ни је мо гао и не мо же да оспо ри. 
Искре ност до жи вља ја и увер љи вост до ка за на ко ји ма је по чи ва ла до при-
не ли су ства ра њу по ве ре ња са ко јим су ову ле ген ду при хва ти ле по то ње 
ге не ра ци је по сле ни ка по зо ри шта и те а тро ло га. До бри но вић је био глу мац 
рас ко шног та лен та, иако ни је имао фи зич ких свој ста ва за уло ге сцен ских 
хе ро ја. Био је ма ли ра стом, де бео, са цр та ма и из ра зом ли ца у ко ји ма се 
ма ло шта мо гло на зре ти од да ро ви то сти, осим у жи вим очи ма. „Глас му је 
био зво нак, не што по це пан и ре зак, умео је њи ме у ок та ва ма да жон гли-
ра, да шап ће и гр ми, а, му зи ка лан, пе вао је њи ме из ван ред но, раз ви јао га 
је по сте пе но као ор гу ље, од ви јао као за ста ву“.30 Мно ги из во ри по твр ђу ју 
да је по се до вао при род ну про ниц љи вост, не ис црп ну уобра зи љу, из у зет ну 
мар љи вост и осе ћа ње од го вор но сти пре ма зна ча ју глу мач ког по зи ва. За-
то је при род но што је ус пео да у ко мич ком, драм ском и тра гич ком фа ху 
успе шно оства ри ви ше од три сто ти не раз ли чи тих, и у основ ним цр та ма 
ве ро до стој но по го ђе них, ли ко ва – и да и у бе зна чај ним и осред њим драм-
ским де ли ма оства ри уло ге ко је су се пам ти ле и по ди за ле вред ност де ла 
и пред ста ве. А у свим уло га ма – у то ме се сла жу сви зна ни и не зна ни 
по кло ни ци ње го ве умет но сти – да вао је оно што је нај ве ће у глу мач кој 
ве шти ни – „ду бо ку чо ве чан ску са др жи ну“.31 Глу мач ку ка ри је ру по чео је 
у се дам на е стој го ди ни, у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду, као ђак Глу-
мач ке шко ле, ко ја је отво ре на 2. ја ну а ра 1870. го ди не. До бри но ви ћев пр ви 

30 Вељ ко Пе тро вић, Жи вот и глу ма Пе ре До бри но ви ћа. – На ша сце на, бр. 29–30, Но ви Сад 
1951, 1–2. 

31  Ми лан Грол, Из по зо ри шта пред рат не Ср би је, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1952, 
217.
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про фе сор глу ме био је ве ли ки глу мац и ре ди тељ Алек са Ба чван ски, чи-
ја је ре ди тељ ска по е ти ка ства ра на под ути ца јем исто риј ско-ар хе о ло шке 
bild-ре жи је (Франц Динглштет у Вај ма ру, Ђерђ Мол нар у Бу ди му), док 
је ње гов глу мач ки из раз озна чио пре лаз од ро ман ти чар ске пре на гла ше не 
осе ћај но сти ка ре а ли стич кој глу ми: исти ни тост осе ћа ња, ду бља сту ди ја 
ли ка, склад, ме ра и при род ност у го во ру и сцен ским крет ња ма.

Че тр де сет сво јих нај плод ни јих го ди на До бри но вић је про вео у Срп-
ском на род ном по зо ри шту у Но вом Са ду (1873–1912), у усло ви ма не по-
вољ ним за умет нич ки рад. Стал не се о бе из ме ста у ме сто, на по зор ни ца-
ма на бр зи ну по диг ну тим на „бу ра ди ма од пи ва и сан ду ци ма од ше ће ра“, 
уз оба ве зе ко је ни су би ле ве за не ис кљу чи во за сце ну, а зна се да су се 
пред ста ве на го сто ва њи ма „по пра ви лу за вр ша ва ле го зба ма и пи јан ка ма, 
ко је До бри но вић ни је из бе га вао“.32 Играо је у Срп ском на род ном по зо ри-
шту уло ге у свим жан ро ви ма – „сву ска лу глу ме, од во двиљ ских ла кр ди-
ја ша до Шек спи ро вих хе ро ја“ – од ко јих се сва ка ко мо ра ју по ме ну ти оне 
у де ли ма Шек спи ра (Ри чард III, Ја го, Мер ку цио у Ро меу и Ју ли ји и Лу да у 
Кра љу Ли ру); Го го ља (Гра до на чел ник у Ре ви зо ру); Мир боа (Иси дор Леш 
у По сао је по сао); и у де ли ма пи са ца на ци о нал не дра ма тур ги је: Ј. Ст. 
По по ви ћа (Кир Ја ња, Јо ван у По кон ди ре ној ти кви); Триф ко ви ћа (То ши-
ца у Из би ра чи ци, Јо ван у Љу бав ном пи сму, Спи ра Га брић у Че сти там); 
Ве се ли но ви ћа и Бр за ка (Мак сим у Ђи ду); Окру ги ћа Срем ца (Пан те ли ја 
у Са ћу ри ци и шу ба ри); и у мно гим по ср бље ним „на род ним ко ма ди ма са 
пе ва њем“ (Ми та Кра дић у Се о ској ло ли То та и Де ска ше ва). Пе ра До бри-
но вић је пр ви срп ски глу мац ко ме је по диг нут јав ни спо ме ник – у Но вом 
Са ду, 1982. го ди не.

Мил ка Мар ко вић (Пан че во, 1869 – Но ви Сад, 1930), по ти че из слав-
не глу мач ке по ро ди це По по ви ћа (отац Ак сен ти је Мак си мо вић, ком по зи-
тор, мај ка Со фи ја, глу ми ца, јед на од пет кће ри све ште ни ка Лу ке По по-
ви ћа). Хро ни ча ри опи су ју њен фи зич ки из глед и глу мач ке осо бе но сти: 
ви со ка, вит ка, гра ци о зних по кре та, буј не там но ке сте ња сте ко се и цр но-
ма ња стог при влач ног ли ка, там ни је обо је ног гла са бар шу на сте ме ко те и 
бес пре кор не дик ци је – то су би ле при род не спо соб но сти за ра зно вр стан 
ре пер то ар.33 Рас по ла га ла је из ра зи тим глу мач ким та лен том, на дах ну том 
ства ра лач ком ма штом, буј ним тем пе ра мен том и сми слом за ре а ли стич ко 
гра ђе ње ли ка, ис кре ну и не по сред ну глу му ко ја као да је из ви ра ла из жи-
во та. Би ла је ве ро ват но јед на од нај ин те ли гент ни јих и нај о бра зо ва ни јих 

32 Исто.
33 Лу ка До тлић, Из на шег по зо ри шта ста рог, СНП, Но ви Сад 1982, 269.
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глу ми ца свог до ба. За вр ши ла је Ви шу де во јач ку шко лу у Сом бо ру (1883). 
Зна ла је из вр сно фран цу ски, не мач ки и ма ђар ски је зик (и пре во ди ла је са 
тих је зи ка), сви ра ла је на кла ви ру и до бро по зна ва ла књи жев ност. Због 
сту ди ја глу ме и ре жи је, по се ћи ва ла је нај ве ће по зо ри шне цен тре Евро пе 
(Беч, Мин хен, Праг, Дре зден, Бер лин, Келн, Мајнц, Па риз, Ми ла но, Рим, 
На пуљ, Ве не ци ју и Бу дим пе шту и ви де ла ве ли ке глу ми це Са ру Бер нар и 
Еле о но ру Ду зе). У Срп ском на род ном по зо ри шту на сту па ла је као де те 
(пр ви пут 3. де цем бра 1874. у уло зи Вел хел ма, си на Вил хел ма Те ла, у 
Ши ле ро вом Вил хел му Те лу). Про фе си о нал ни члан Срп ског на род ног по-
зо ри шта по ста је 1885. Њен глу мач ки вр ху нац би ле су де ве де се те го ди не 
XIX и пр во де се тле ће XX ве ка. Јед ну од нај ве ћих по хва ла до би ла је од 
Ла зе Ко сти ћа: „… не са мо на сла вјен ском ју гу не го ни у Пе шти, па ни у 
са мом Бург те а тру не ма бо ље бе за злен ке, или ко што ре ку За греп ча ни на-
ив ке, од Мил ке Мар ко вић ке“.34 На слов ном уло гом у То ски Вик то ри је на 
Сар дуа про сла ви ла је 25-го ди шњи цу умет нич ког ра да 21. ја ну а ра 1910. 
го ди не. Оства ри ла је 225 уло га и ше сна ест ре жи ја (пр ву ре жи ју Љу бав 
По та пен ка оства ри ла је 2. но вем бра 1911. го ди не и би ла пр ва же на-ре ди-
тељ у исто ри ји срп ског по зо ри шта). Пр ви свет ски рат до но си јој мно го 
не сре ћа: угар ске вла сти прог на ли су је са су пру гом Ми ха и лом – Ми ком 
Мар ко ви ћем и си ном Ди ми три јем на две го ди не у Јас бе рењ (не по сред но 
пред рат умро јој је ста ри ји син Сте ван, сту дент ком по зи ци је Пра шког 
кон зер ва то ри ју ма), а по том од ла зи у Же не ву где ра ди у Цр ве ном кр сту, 
а су пруг Ми ха и ло, не мо гав ши да из др жи жи вот у из бе гли штву, од у зи ма 
се би жи вот. По сле ра та вра ћа се у Но ви Сад где успе шно глу ми и ре жи ра. 
По сле пен зи о ни са ња 1925 (пен зи ју је иш че ки ва ла се дам го ди на) пра ти 
на пи ја ни ну пред ста ве са му зи ком и пе ва њем Тру пе Дру штва за Срп ско 
на род но по зо ри ште, а ка да је Дру штво оста ло без др жав не по мо ћи, као 
ко ре пе ти тор уве жба ва глум це за пе вач ке уло ге. Тих го ди на мо гла се ви-
де ти на ули ца ма Но вог Са да са тор бом ка кве су но си ле си ро те удо ви це. 
То је огор че но за бе ле жио Ми лош Цр њан ски: „Го спо до, Мил ка Мар ко вић 
још ни је умр ла, она глу ми сво ју по след њу је се њу уло гу. Ви ко ји сте не кад 
љу би ли јој ру ку и гле да ли је стра сно и на зи ва ли је на ша Ду зе – ви ди те ли 
је сад са удо вич ком тор бом на ули ци ки шо ви тој, је се њој? По след ња јој 
је уло га. Пље скај те!“35 Го ди не 1925. про сла вља 40-го ди шњи цу ра да уло-
гом Маг де у За ви ча ју Хер ма на Су дер ма на. Нај зна чај ни је уло ге оства ри ла 

34  Бо жи дар Ко ва чек, Нав. дело, 308.
35  Ми лош Цр њан ски, Мил ка Мар ко вић ка. – Дан, бр. 9/10, Бе о град – Но ви Сад, 1919/1920, 

182–183.
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је у де ли ма Шек спи ра (Ју ли ја, Офе ли ја), Ге теа (Гре та – Фа уст), Ши ле ра 
(Ма ри ја Стју арт), Сар дуа (Ка та ри на – Ма дам Сан-Жен, То ска, Фе до ра), 
Иб зе на (Но ра), Ди ме Си на (Мар га ре та Го тје – Да ма са ка ме ли ја ма), Ко-
сти ћа (Ан ђе ли ја – Мак сим Цр но је вић), Јак ши ћа (Је ли са ве та) и Вој но ви ћа 
(Ан ђе ли ја и Мај ка Ју го ви ћа – Смрт мај ке Ју го ви ћа).

На ци о нал на и кул тур на ми си ја, ко ју су глу ми це и глум ци Срп ског 
на род ног по зо ри шта из вр ша ва ли са пу но ча сти и не се бич ног од ри ца-
ња, не усло вља ва не по треб но улеп ша ва ње њи хо вих при ват них лич но-
сти. Мно га ар хив ска до ку мен та по твр ђу ју да је то био скуп углав ном 
скром но обра зо ва них и кул ту ром не до вољ но опле ме ње них љу ди, ко ји 
су у те шким ма те ри јал ним усло ви ма жи во та ство ри ли раз не рђа ве на ви-
ке – та ко да је са мо за хва љу ју ћи ути ца ју упра ве По зо ри шта, у јав но сти 
са при лич ним успе хом чу ван њи хов до бар глас. То ком пр вих де се тле ћа 
ра да но во сад ског по зо ри шта не би се мо гло го во ри ти о ства ра њу глу-
мач ког сти ла с осо бе ним и умет нич ки из ра зи тим свој стви ма. Али је, 
исто та ко, из ве сно да је све то вре ме Срп ско на род но по зо ри ште би ло и 
оста ло ра сад ник са мо свој них и из вор ном да ро ви то шћу озна че них глу-
мач ких та ле на та.

Реч на крају
 Ка ко је Срп ско на род но по зо ри ште, тру па са та ко на гла ше ним за-

да ци ма на на ци о нал ном пла ну, у вре ме од 1861. до 1914. го ди не има ла 
не пре ки ну ту ак тив ност у Ца ре ви ни Аустри ји и Аустро у гар ској мо нар-
хи ји? По зна то је (и ко мен та ри са но у тек сто ви ма те а тро ло га) да аустриј-
ски двор ни је скри вао же љу да све ви до ве по зо ри шне де лат но сти у Ца-
ре ви ни др жи под кон тро лом и сво ја схва та ња су шти не по зо ри шта, ње-
го ве за дат ке и из ра жај ну фор му на мет не свим на ро ди ма ко ји су у њој 
жи ве ли. По ја ча на буд ност вла сти над по зо ри шном ак тив но шћу би ла је 
ка рак те ри стич на и за Аустро у гар ску мо нар хи ју. У том сми слу је озна-
ча ва ју ћи по да так – на шта је у јед ној при ли ци ука зао Алојз Ујес – да 
је у тој др жа ви тек 1907. го ди не по зо ри шна де лат ност из над ле жно сти 
Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва пре шла у де ло круг Ми ни стар ства 
за про све ту и кул ту ру.

Са дру ге стра не, при род но је би ло то што су сви ма њин ски на ро ди 
те жи ли да се из бо ре за сво ја пра ва на вер ском, на ци о нал ном, је зич ком, 
про свет ном и кул тур ном пла ну, те је це ло на зна че но раз до бље про ла зи ло 
у на сто ја њу аустриј ског дво ра да уса вр ши сред ства при ну де и у до ви ја њу 
ма њин ских на ро да да убла же кру те про пи се вла сти. Ка да је реч о Срп-
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ском на род ном по зо ри шту, не мо же се оспо ри ти ни то да су Јо ван Ђор ђе-
вић – и на ро чи то Ан то ни је Ха џић – у це лом раз до бљу од 1861. до 1914. 
го ди не ве штом по ли ти ком (уз по вре ме не уступ ке и уз стал но по до зре ње 
аустриј ских, од но сно ма ђар ских вла сти) успе ва ли да му обез бе де не сме-
тан рад. На ве шћу ка рак те ри сти чан при мер. Одо бре ње за рад По зо ри ште 
је до би ја ло са мо за го ди ну. Све вре ме де ло ва ња, од 1861. до 1914. го ди не 
– укуп но пе де сет три пу та – Ђор ђе вић и Ха џић су сва ке го ди не са ве ли-
ком упор но шћу тра жи ли и до би ја ли то одо бре ње.

Исто ри ча ри срп ског по зо ри шта за па зи ли су да се по зо ри ште не мач-
ког го вор ног под руч ја на ме та ло Ср би ма си лом вла сти, али и сво јим умет-
нич ким ре зул та ти ма, ори ги нал ним драм ским де ли ма и на не мач ки пре ве-
де ним драм ским де ли ма пи са ца Евро пе, ор га ни за ци јом умет нич ког ра да, 
сцен ско-тех нич ком опре мље но шћу, за нат ском про фе си о нал но шћу ко ја 
је омо гу ћа ва ла фор ми ра ње за вид но ор га ни зо ва ног по го на за ства ра ње и 
при ка зи ва ње по зо ри шних пред ста ва, струч ном тер ми но ло ги јом ко ја је са 
ве ли ком тач но шћу и ја сно ћом озна ча ва ла све обла сти и раз вој не сте пе не 
по зо ри шног ра да, и дру гим по зо ри шним осо бе но сти ма. За то су ова по зо-
ри шта слу жи ла као узор свим ју жно сло вен ским и бал кан ским на ро ди ма 
(и не са мо њи ма), ко ји су, из ра зно вр сних раз ло га, ка сни је по че ли раз вој 
у овој обла сти ду хов но сти.

 Раз у ме се да се не мо гу за по ста ви ти – то су за па зи ли мно ги те а тро-
ло зи – ни дру штве но-по ли тич ке те жње ко је су не мач ки и ма ђар ски те а три 
ши ри ли ме ђу Ср би ма у Вој во ди ни, ни чи ње ни ца да су и у европ ском про-
сто ру слу жи ли по ли ти ци Ца ре ви не Аустри је и Аустро у гар ске мо нар хи је. 
По зна то је и то да је по ло жај не ма ђар ских на ро да у угар ском де лу Цар ства 
у мно го че му био го ри не го онај не не мач ких на ро да у аустриј ском де лу. 
За то би тре ба ло опи са ти узро ке за што се де лат ност Срп ског на род ног по-
зо ри шта од 1861. до 1914. го ди не – упр кос скром ним до ме ти ма на умет-
нич ком пла ну (ту ва ља из у зе ти не ко ли ко глу ма ца, са Пе ром До бри но ви ћем 
и Мил ком Мар ко вић на че лу) – мо же озна чи ти успе шном у окви ру на ци о-
нал них, про свет них и дру штве но-по ли тич ких за да та ка ко је је пр ви срп ски 
про фе си о нал ни по зо ри шни ан самбл имао и успе шно оства рио.

 Вред ност и ва ља ност ове ак тив но сти – ко ју Ми лош Цр њан ски из-
јед на чу је са зна чај ном уло гом ко ју су оства ри ле срп ска књи жев ност и 
Срп ска пра во слав на цр ква – омо гу ћи ло је не ко ли ко чи ни ла ца: љу бав и 
осе ћа ње на род но сно сти срп ског на ро да ко ји је по зо ри ште на свом је зи-
ку при гр лио и ма те ри јал но га из др жа вао; је зич ка ре фор ма Ву ка Ка ра џи-
ћа и по бе да на род ног је зи ка ко ји је омо гу ћио да се по зо ри шна умет ност 
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у Ср ба раз ви је и те жи да се рав но прав но над ме ће са не мач ким и ма ђар-
ским по зо ри штем; са мо пре гор и по лет ан сам бла и по др шка ис так ну тих 
срп ских умет ни ка и ви со ко о бра зо ва них љу ди ко ји су се око По зо ри шта 
оку пи ли; ко нач но, и чи ње ни ца ко ју не тре ба пре ћу та ти – по сле 1867. 
го ди не Аустро у гар ска мо нар хи ја ушла је у раз до бље ли бе рал ног бур жо-
а ског пар ла мен та ри зма и по ста ла европ ска прав на др жа ва у ко јој су, и 
по ред ра зно вр сних при ти са ка, у за до во ља ва ју ћој ме ри по што ва на пра ва 
ма њин ских на ро да у обла сти про све те и кул ту ре.

Pe tar Mar ja no vić

THE FO UN DA TION AND WORK OF  
THE SER BIAN NA TI O NAL THE A TRE IN NO VI SAD (1861–1914)

Sum mary

The be gin ning of this pa per fe a tu res a con ci se in tro duc tion to the work of three most 
pro mi nent Ser bian the a tre com pa ni es, ac ti ve in the pe riod 1850–1861. The “So ci ety of the 
Ser bian The a tre“ (Som bor, 1850), “The Vo lun te er The a tre Com pany in Bu da“ (1861) and Jo-
van Kne že vić’s “Ser bian The a tri cal So ci ety“ (Srp ski Ča nad – Vra nje vo, 1860–1861), each in 
the ir own turn, con tri bu ted to the fo un da tion of the first Ser bian pro fes si o nal na ti o nal the a tre 
in No vi Sad.

The re ma in der of this pa per is de vo ted to a sur vey of the fo un da tion and ar ti stic work of 
the Ser bian Na ti o nal The a tre in No vi Sad du ring the pe riod 1861–1914. The se are analyzed 
from a the a tro lo gi cal po int of vi ew, but no net he less com bi ned with a wi der so cio-po li ti cal per-
spec ti ve, the lat ter fo cu sing on key hi sto ri cal events in Cen tral Euro pe, such as the de fe ats suf-
fe red by the Austrian Em pi re du ring the war with Fran ce and Italy (1859). The se lead to a for-
mal col lap se of what was for merly known as the “cen tra li zed ab so lu tist re gi me“ su sta i ned by 
the ef forts of Ale xan der Bach. The col lap se re sul ted in ma jor set back for Serbs li ving in Hun-
gary at the ti me – the ir aspi ra ti ons to wards a ter ri to rial auto nomy we re shat te red in 1861 by a 
dec ree proc la i ming the end of the Du ke dom of Ser bia and of the Ta miš-Ba nat re gion.

Du ring the 1860s the ma jo rity of Serbs from Voj vo di na we re the sup por ters of Svetozar 
Miletić’s Ser bian Na ti o nal Li be ral Party. This party de man ded equ al ci vil rights for Serbs wit-
hin Hun gary’s de moc ra tic con sti tu ti o nal re gi me, as op po sed to mo re pri vi le ged, con ser va ti ve 
Serbs gat he red aro und the Ser bian Ort ho dox Church and in cli ning to wards Vi en na. Out of this 
bat tle for su pre macy No vi Sad emer ged as the cen ter of Ser bian li be ral ten den ci es. This was 
no ac ci dent. At the ti me, the ma jo rity of in tel lec tu als, lan dow ners, mer chants and tax-payers 
in No vi Sad we re Serbs. It was only na tu ral that this city, de mo grap hi cally and so ci ally pre-
de ter mi ned to be co me the cen ter of the strug gle for a new so ci ety, sho uld al so be co me the 
lo ca tion of the Ser bian Na ti o nal The a tre.

The main in te rest of this pa per li es in the exa mi na ti on of se ve ral ro les per for med by the 
Ser bian Na ti o nal The a tre: as a na ti o nal in sti tu tion ope ra ting in a fo re ign sta te (first the Austrian 
Em pi re, then the Austrian-Hun ga rian Mo narchy); as an or ga ni za ti o nal mo del (le gally and struc-



51

tu rally lin ked to an or ga ni za tion cal led the “So ci ety for the Ser bian Na ti o nal The a tre“); as a ve-
hic le for exer ting Ger man in flu en ces on Ser bian audi en ces; as the ho me of va ri o us ac tors (Di mi-
tri je Ru žić, Dra gi nja Ru žić, La za Te leč ki, Pe ra Do bri no vić and Mil ka Mar ko vić; the ir in di vi dual 
ar ti stic ac com plis hments will be bri efly di scus sed) and di rec tors (the most im por tant by far be ing 
Pe ra Do bri no vić). Du ring this pe riod of the the a tre’s de ve lop ment, sce nery and co stu me de sign 
did not exist as such, whe re as due at ten tion was paid to mu sic – sin ging re he ar sals we re held on 
a daily ba sis, and ac tors who had a gift for sin ging had a bet ter chan ce of be ing ad mit ted in to the 
cast. Ho we ver, it is fa ir to as su me that in stru men tal and vo cal mu sic ser ved mo re as a de co ra ti ve 
ele ment, a di ver tis se ment for the audi en ce, than as an in te gral part of the per for man ce, gi ving 
rhythm to spe ci fic sce nes, en han cing the ef fect of con flicts or the dyna mics of the mi se en scè ne. 
To urs we re al so an im por tant part of the the a tre’s ac ti vity du ring this pe riod, espe ci ally the ones 
that to ok pla ce in Ser bian cul tu ral sphe res.

To day, it is so mew hat dif fi cult to fully ap pre ci a te the va lue and sig ni fi can ce of the Ser-
bian Na ti o nal The a tre’s ac ti vity du ring the pe riod 1861–1914. Its cul tu ral in flu en ce was con-
si de red by Mi loš Cr njan ski to ha ve been as equ ally im por tant as that of Ser bian li te ra tu re and 
of the Ser bian Ort ho dox Church. This was bro ught abo ut by se ve ral fac tors: the lo ve of the 
Ser bian pe o ple for the ir own na ti o nal the a tre, which they em bra ced and sup por ted over the 
years; the lin gu i stic re form of Vuk Ka ra džić, which ena bled the ri se of plays in the Ser bian 
lan gu a ge and the full de ve lop ment of the Ser bian the a tre, as op po sed to the Hun ga rian and 
Ger man ones; the hard work and ent hu si asm of the en sem ble, sup por ted by im por tant Ser bian 
ar tists and in tel lec tu als gat he red aro und the the a tre; and last, but not le ast, the fact that by 
1867, the Austrian-Hun ga rian Mo narchy had en te red a pe riod of li be ral par li a men ta ri a nism, 
to a de gree per mit ting the cul tu ral and edu ca ti o nal de ve lop ment of mi no ri ti es.
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Мар та Фрајнд 

ДО МА ЋА МЕ ЛО ДРА МА НА СЦЕ НИ СНП У 19. ВЕ КУ

Ко ма ди Ма ној ла Ђор ђе ви ћа При зрен ца

САЖЕТАК: Рад ожи вља ва се ћа ње на срп ског пи сца ро ђе ног пре 150 го-
ди на, Ма ној ла Ђор ђе ви ћа При зрен ца (1851–1896), и на жа нр ко ји је су ве ре но 
вла дао на на европ ским сце на ма 19. ве ка и у СНП, ме ло дра му, код нас при-
сут ну нај ви ше у об ли ку пре во да, а у драм ској књи жев но сти мно го ма ње и то 
пре те жно у об ли ку исто риј ске ме ло дра ме.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ме ло дра ма, 19. ве ка, исто риј ска, дру штве на; во двиљ; 
дра ма, срп ска 19. ве ка; Ма ној ло Ђор ђе вић При зре нац, Срп ско на род но по зо-
ри ште у Но вом Са ду.

Дра ме Ма ној ла Ђор ђе ви ћа При зрен ца по ја ви ле су се на сце ни Срп-
ског на род ног по зо ри шта на са мом кра ју 19. ве ка, 1896. го ди не, и у пе ри-
о ду од 4-5 го ди на би ле су успе шно игра не у Но вом Са ду и на го сто ва њи-
ма СНП-а по Вој во ди ни. Њи хо во при су ство на овој сце ни за ни мљи во је 
због са мог При зрен ца и због ши рег пи та ња жан ров ских спе ци фич но сти 
ре пер то а ра ко ји је на њој пред ста вљан. На жа лост, он је пи сац о чи јем се 
драм ском ра ду го во ри ло ве о ма ма ло. По сле пр вих при ка за из во ђе ња ње-
го вих дра ма, о При зрен цу као драм ском пи сцу по че ло се го во ри ти тек у 
по след њим де це ни ја ма 20. ве ка, па и та да че шће у окви ру оп штих оце на 
ње го вог књи жев ног де ло ва ња (Бо ван, Де нић). По ку ша ла бих за то украт-
ко да из ло жим основ не од ли ке При зрен че вог драм ског ра да ка ко бих овог 
за бо ра вље ног али не и бе зна чај ног срп ског драм ског ауто ра 19. ве ка при-
бли жи ла мо дер ним ис тра жи ва чи ма, чи та о ци ма и гле да о ци ма. Дру га ва-
жна ствар на ко ју же лим да скре нем па жњу је сте ме сто ње го вих дра ма у 
окви ру ре пер то а ра СНП на са мом кра ју 19. ве ка, за то што оно осве тља ва 
зна чај јед ног жан ра ко ји је вла дао сце на ма 19. ве ка код нас и у Евро пи, да 
би ка сни је био пре зрен и за бо ра вљен, с тим што је код нас био при су тан 
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углав ном у об ли ку пре во да. Реч је, на рав но, о ме ло дра ми ко ја се по бро-
ју из во ђе ња и по пу лар но сти код на ших гле да ла ца успе шно так ми чи ла са 
исто риј ском дра мом и ша љи вим ко ма ди ма (са певањем или без пе ва ња).

Ђор ђе ви ће во драм ско ства ра ла штво, као и ње гов књи жев ни рад уоп-
ште, да нас су по зна ти са мо уском кру гу те а тро ло га и ис тра жи ва ча књи-
жев но сти и кул ту ре, и мно го ма ње се пам ти од ње го вог при по ве дач ког, 
пе снич ког и но ви нар ског ра да. Али у вре ме ка да је на ста ја ло има ло је 
до бар при јем код пу бли ке и кри ти ке, ма ко ли ко се При зре нац у пи сми ма 
Гр чи ћу (Гр чић, 1926) жа лио на сво је са вре ме ни ке и кри ти ча ре, по себ но 
на гру пу око Ми ло ра да Шап ча ни на и На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. 
У вре ме ка да су дра ме моћ них и углед них љу ди, као што је био ре ци мо 
Ма ти ја Бан, не ста ја ле са ре пер то а ра по сле пре ми је ре или ни су уоп ште 
из во ђе не, При зре нац је до жи вео да три сво ја драм ска де ла ви ди на сце-
на ма Бе о гра да (Сло бо дар ка, Злат на грив на, Ја сми на и Ире на) и За гре ба 
(Злат на грив на), а по ње го вој смр ти две нај бо ље дра ме из ве де не су му и 
у СНП (Сло бо дар ка, Ја сми на и Ире на). Ус пео је да об ја ви че ти ри сво ја 
драм ска тек ста (три из во ђе не дра ме и ша љи ву игру Ди на мит) с тим што 
је пр ви, Сло бо дар ка, на гра ди ла и об ја ви ла Ма ти ца срп ска, 1881, а дру ги, 
Злат на грив на, об ја вљен је у две вер зи је у ча со пи си ма, и у по себ ној књи-
зи са ко ма дом Ди на мит 1885. Ја сми на и Ире на об ја вље на је у Ле то пи су 
МС, 1893, а са мо је по след ња дра ма, Љу бав и су је та или Отров ни ца, 
оста ла у ру ко пи су и об ја вље на је тек 2000. го ди не (При зре нац).

За ни мљи во је да се При зре нац на сце на ма Бе о гра да и Но вог Са да 
по ја вио пр во као аутор по ср ба са че шког је зи ка: ко ма да Та кав је да на шњи 
свет, ша љи ве игре у 1 чи ну, не и ме но ва ног ауто ра (28. 12. 1878), Спре ма 
се на бал, ша љи ве игре у 1 чи ну Ј. Ј. Стан ков ског из 1860 (13. 2. 1879), 
као и пре во да у сти хо ви ма ко мич не опе ре у 1 чи ну У Бу на ру Ка ре ла Са-
би не, ли бре ти сте нај по зна ти јих Сме та ни них опе ра (29. 11. 1894), ко ји су 
сви игра ни на бе о град ској сце ни (Пе тро вић). На по зор ни цу СНП до спео 
је са мо пре вод јед но чин ке Стан ков ског, Спре ма се на бал, и то у пре ра ди 
Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја. Због не по сто ја ња тек сто ва те шко би би ло да нас 
утвр ди ти да ли је и ко ли ко од При зрен че ве по ср бе/пре во да за и ста оста ло 
и та да из ве де но. Јед но чин ка је из во ђе на, увек у ком би на ци ји са дру гим 
крат ким ко ма ди ма, 1886. и 1899. (Ко ва чек, 341; То мандл, 1961). По зна ва-
ње и пре во ђе ње/пре ра ђи ва ње че шких ко ма да би ло је нео бич но ва жно за 
При зрен че ву дра ма тур ги ју и ве ро ват но је у до број ме ри усме ри ло ње гов 
при ступ дра ми и по зо ри шту. 
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Ђор ђе ви ће ве дра ме по ја ви ле су се на вој во ђан ским по зор ни ца ма не-
ко ли ко го ди на по што је пре ста ло њи хо во из во ђе ње на бе о град ској сце ни, 
на ко јој су игра не у вре ме ну од 1879. до 1893: Сло бо дар ка 1879–1883, 
Злат на грив на 1889–1891. и Ја сми на и Ире на, 1892–1893 (Пе тро вић). 
Сло бо дар ка и Ја сми на и Ире на игра не су убр зо по пи шче вој смр ти у ју ну 
1896, на тур не ји СНП ко ја је от по че ла у сеп тем бру исте го ди не, у Вр шцу, 
Пан че ву и Ве ли кој Ки кин ди (Ја сми на и Ире на), Зе му ну, Пан че ву, Вр шцу, 
Ста рој Па зо ви, Срем ским Кар лов ци ма, Ву ко ва ру, Су бо ти ци (Сло бо дар-
ка). На сце ну Дун ђер ско вог по зо ри шта у Но вом Са ду би ле су по ста вље не 
у ре ла тив но крат ком раз ма ку, сре ди ном 1898: Сло бо дар ка 14 (26) ма ја а 
Ја сми на и Ире на 16 (28) ју на ка да су би ле про пра ће не кри ти ка ма Јо ва на 
Хра ни ло ви ћа у По зо ри шту (Хра ни ло вић, 30–1, 114–5). Дру га је игра на 
још два пу та, у Оси је ку 1899. и 26. 1. 1900. у Но вом Са ду. Пр ва је игра на 
до 1902. у Но вом Са ду, Тур ском Бе че ју, Ста ром Бе че ју, Ве ли кој Ки кин ди, 
Вр шцу, Пан че ву, Зе му ну, Срем ској Ми тро ви ци и Ру ми, још де се так пу-
та, што ни је био за не мар љив број из во ђе ња (То мандл, 1954; 1961). Ако 
по гле да мо ре пер то ар СНП у го ди на ма ка да је При зре нац игран у овом 
по зо ри шту, ви де ће мо да су се ње го ве дра ме на шле у дру штву ко ма да ко ји 
су да нас (са рет ким из у зе ци ма) исто та ко иш чи ле ли из исто ри је срп ског 
и стра них по зо ри шта као и наш аутор. По ред не ко ли ко кла си ка ре пер то-
ар су ис пу ња ва ле нај ве ћим де лом ша љи ве игре, ко ма ди са пе ва њем из 
на род ног жи во та, исто риј ске ме ло дра ме, и вр ло ма ли број но ви јих европ-
ских дра ма. Оне су кра јем 19. ве ка сво јим озбиљ ни јим са др жа јем, ре а-
ли змом, ин те ре со ва њем за пси хо ло шке или со ци јал не про бле ме по че ле 
да се про би ја ју на сце не и да ути чу на то да се нај моћ ни ји жа нр 19. ве ка 
– ме ло дра ма, по ла ко по вла чи а де лом и тран сфор ми ше. Пре у зи ма ју ћи од 
њих мно ге еле мен те, она се раз ви ја, ме ња, а по том и то не у за бо рав. Изу-
зи ма ју ћи Иб зе но ве дра ме, у тој про ме ни ка рак те ра ме ло дра ма игра них 
у СНП мо жда су нај ви ше до при не ли ко ма ди шпан ског но бе лов ца, да нас 
за бо ра вље ног, Х. М. Ече га ра ја, и дра ме Вик то ри је на Сар дуа, што са мо 
по твр ђу је ко ли ко је При зрен че во драм ско де ло, ко је у осно ви при па да 
овом жан ру и пред ста вља део по зо ри шта свог вре ме на мно го ви ше не го 
дра ме, би ло осу ђе но на за бо рав са мим сво јим опре де ље њем за ак ту ал но, 
сцен ско а не трај но, ли те рар но.

Ка да је у ле то 1894. пи сао ре фе рат о ко ма ду Љу бав и су је та за Књи-
жев но оде ље ње и Од бор Ма ти це срп ске, Ми лан Са вић је мо жда нај тач ни је 
оце нио це ло куп но При зрен че во ства ра ла штво у не ко ли ко основ них по те-
за. Ову дра му је, ка же Са вић, на пи сао пи сац „ко ји је, ре као бих, на по зор-
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ни ци код ку ће и ко ји у пр вом ре ду има ср ца и сми сла за с п о љ а ш н о с т 
ка квог драм ског де ла. ’Љу бав и су је та’ је пре ма та квом рас по ло же њу пи сца 
сво га мно го и мно го ви ше те а трал но не го ли драм ско де ло. Пи сац ра ди 
сна жним сред стви ма и гле ди у до бро сра чу на том по зор нич ком ефек ту ујед-
но и глав ну су шти ну сво га де ла. ... баш за то, што пи сац ра ди та ко сна жним 
сред стви ма и што су му ефек ти осо би том ра фи не ри јом из ра ђе ни и при ка-
за ни, уве рен сам, да ће та дра ма има ти и сво га успе ха на по зор ни ци, и да 
ће про из ве сти апла уз у оној пу бли ци, ко јој тре ба ју ја чи за чи ни, да јој жив-
ци до ђу у ја чу ви бра ци ју и да јој се уобра зи ља по диг не до не ког сте пе на 
вре ња“. „Те су ви шно сти, та за о штре на и из мај сто ри са на пре те ри ва ња пр во 
што се ти че ка рак те ра, дру го што се ти че си ту а ци ја, чи не пре све га ути сак 
не при род но сти.“ Али, ка же Са вић у за кључ ку сво је оце не, ко мен та ри шу ћи 
„вар вар ски, пре гро зни па и не мо гу ћи при зор“ у за вр шној сце ни дра ме, то 
се не мо же из ме ни ти „јер би ти ме и де ло из гу би ло од сво је ... ори ги нал-
не не мо гућ но сти или не мо гу ће ори ги нал но сти, на сва ки на чин од ори ги-
нал но сти, бар што се ти че те а трал но га ефек та“ (Са вић, 1894, 143–4, 147). 
Пре ве де но на је зик мо дер не те о ри је дра ме, то зна чи да би оно ис ко ра чи ло 
из жан ра ко ме при па да а чи је су бит не ка рак те ри сти ке упра во оне што их 
Са вић за ме ра дра ми ко ју оце њу је – по зо ри шни а не пе снич ки ква ли тет де-
ла и пре те ри ва ња у емо ци ја ма ко је се стал но иза зи ва ју у пу бли ци. Упра во 
она ко као што ка же Сер геј Ба лу ха ти у тек сту Пре ма по е ти ци ме ло дра ме: 
„Ме ло дра ма на ла зи си жеа са не про мен љи вом си жеј ном осно вом, си жеа у 
ко ји ма се ју на ци на ла зе у окол но сти ма ко је код њих не из о став но ства ра ју 
на пе та осе ћа ња а код гле да ла ца стал но стру ја ње осе ћа ња“ (Ба лу ха ти, 429). 
Са вић ни је био пр ви ко ји је скре нуо па жњу на по зо ри шни ква ли тет При-
зрен че вих дра ма: учи нио је то и Јо ван Гр чић, оце њу ју ћи не што ра ни је, у 
из ве шта ју пи са ном за Ле то пис МС, ко мад Ја сми на и Ире на ко ме је ипак 
при знао и драм ске вред но сти (Гр чић, 1892).

Ка да се, по сле ин тен зив ног за ни ма ња за по зо ри шни жи вот и упо-
зна ва ња са те ку ћом по зо ри шном про дук ци јом код ку ће, а на ро чи то то ком 
не ко ли ко бо ра ва ка у Пра гу се дам де се тих го ди на, ско ро исто вре ме но са 
пре во ђе њем и по ср бљи ва њем че шких драм ских тек сто ва, ре шио да и сам 
поч не да се ба ви драм ским ства ра ла штвом, око 1880, би ло је при род но 
да се Ђор ђе вић пр во окре не исто риј ској ме ло дра ми. И ње го во на гла ше но 
ро до љу би во опре де ље ње и по пу лар ност овог жан ра на на шим по зор ни-
ца ма од ве ли су га не из бе жно у том прав цу. Та ко је на ста ла ње го ва пр ва и 
нај по зна ти ја дра ма, по но ве ли че шког про за и сте Вла ди ми ра Хо хо ло у шка 
„Ха рач“, Сло бо дар ка. Дра му је, ка да је об ја вље на, де фи ни сао као „тра ге-



57

ди ја у пет рад ња“. Али је, већ у пред го во ру, „У по све ту“, из нео из ве сне 
огра де: „Нај зад, мо рам из рич но на по ме ну ти, да са Сло бо дар ком ни сам 
хтео, ни ти сам пи сао исто риј ску тра ге ди ју: већ са мо, да би јој дао пла-
стич ни је фор ме, да би појм љи ви је обе ле жио ка рак тер и рад њу ју на ки ње, 
пре нео сам је на исто риј ско зе мљи ште...“ У из во ђе њи ма Сло бо дар ке до-
шло је до да љих по ме ра ња у ње ном жан ров ском ка рак те ру. За то су се 
по бри ну ла два не из бе жна „ко-ауто ра“ на ших драм ских пи са ца (и не са мо 
на ших!): Јо ван Ђор ђе вић ко ји је дра му „уде сио за по зор ни цу“ у Бео гра-
ду при ли ком пра и звед бе 30. 12. 1879. као „ју нач ку игру“, с пе сма ма, и 
Ан то ни је Ха џић ко ји је то исто учи нио у Но вом Са ду, па је у СНП она 
из во ђе на као „дра ма у 5. чи но ва, с пе ва њем“. Ка ко год да је схва ће но ње-
но жан ров ско опре де ље ње, дра ма је има ла усло ве да се до пад не пу бли ци: 
пре све га ро до љу би ви са др жај, сна жне емо ци је, жи ву рад њу са не ве ро-
ват ним за о кре ти ма и уз бу дљи вим сце на ма, а на ро чи то глум це ко ји су од-
лич но уме ли да при ка жу овај тип по зо ри шног ко ма да. На сце ни СНП лик 
Стој не, хе рој ске ју на ки ње ко ја жр тву је свој углед, љу бав и жи вот за осло-
бо ђе ње вла ди ке Да ни ла из тур ског роп ства, од лич но је ту ма чи ла Тин ка 
Лу кић, а ни шта ма ње по хва ла ни су у кри ти ци до би ли ни Ан дри ја Лу кић 
као отац, вој во да Ми трић, и Ди ми три је Ру жић као Ар слан Ју суф (Хра ни-
ло вић). При ча о ју нач ној Цр но гор ки, не кој вр сти срп ске Јо ван ке од Ар ка, 
има ла је све усло ве да се до пад не пу бли ци и у Вој во ди ни и у Бе о гра ду, јер 
се за сни ва ла на две чвр сте осно ве – мо де лу исто риј ске ме ло дра ме ко ји је 
гле да о ци ма био бли зак и на ро до љу би вом са др жа ју. У њој се ком би ну ју 
по зо ри шни ква ли те ти жан ра са не из бе жним асо ци ја ци ја ма на Гор ски ви-
је нац и ат мос фе ру у Цр ној Го ри у до ба вла ди ке Да ни ла. На те асо ци ја ци је 
пр ви је скре нуо па жњу Вла ди мир Бо ван (Бо ван, 67–8). Он је пи шу ћи о 
Сло бо дар ки на пра вио и дру го за ни мљи во по ре ђе ње, При зрен ца и Ђу ре 
Јак ши ћа, и то на ште ту Јак ши ћа. Пре те ра ност у Бо ва но вој оце ни на ста ла 
је упра во због не до вољ ног раз у ме ва ња жан ров ских од ли ка Сло бо дар ке, 
оних због ко јих се ова дра ма из гу би ла са по зор ни ца и за ту ри ла у исто ри-
ји књи жев но сти. А то је ду бо ка раз ли ка из ме ђу пе снич ког и по зо ри шног 
де ла, због ко је је Јак ши ће во драм ско де ло пре жи ве ло а Ђор ђе ви ће во ни је. 
Одр жао га је ван вре мен ски, трај ни ква ли тет је зи ка и по е зи је. По зо ри шно 
де ло као што је Сло бо дар ка из гу би ло се са по зо ри штем, а мо жда још ви-
ше са по зо ри шним је зи ком ве за ним за јед но ја сно огра ни че но до ба, вре-
ме исто риј ске ме ло дра ме 19. ве ка, чи је је ста ре ње и не ста ја ње усло ви ло и 
пот пу ни гу би так ин те ре со ва ња за ову дра му.
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По сле Сло бо дар ке, у При зрен че вом драм ском ра ду на ста је вр ло за-
ни мљив пре о крет ко ји се ја вио углав ном са мо у ње го вом драм ском де лу. 
Он се оства рио на не ко ли ко ни воа по чев од са др жа ја до жан ров ских из-
ме на и је зи ка. Док це ло куп но ње го во де ло ва ње и пи са ње оста је докра ја 
жи во та окре ну то род ном кра ју, осло бо ђе њу оних де ло ва срп ства ко ји су 
још би ли у окви ру Ото ман ске ца ре ви не, пат ња ма жи вља на ју гу Ср би је, 
се лу, на ро ду, два драм ска тек ста на ста ла у пр вој фа зи пи шче вог ба вље-
ња дра мом, убр зо по сле Сло бо дар ке, око 1880. го ди не, а на ро чи то они 
на ста ли по чет ком де ве де се тих го ди на, при па да ју са свим дру гом те мат-
ском кру гу. Они су са др жај но, идеј но, део град ске, бе о град ске и бач ке, 
„по ду нав ске“ ат мос фе ре, са сред њо е вроп ским ли ко ви ма и си ту а ци ја ма. 
Од исто ри је и слав не про шло сти При зре нац се окре нуо са вре ме ном жи-
во ту, ак ту ал ним те ма ма и про бле ми ма град ског жи вља. На ни воу жан ра 
тај пре о крет се огле да у пре ла ску са исто риј ске ме ло дра ме на ме ло дра му 
из са вре ме ног жи во та, а у дра ма ма дру ге фа зе ње го вог ства ра ла штва осе-
ћа се ја ка те жња да се драм ски мо дел раз ви је, па ко ма ди Ја сми на и Ире на 
и Отров ни ца по ка зу ју ја сне зна ке угле да ња на европ ску дра му у ужем 
сми слу, кон вер за ци о ну дра му и до бро ком по но ва ни ко мад. Исто та ко је 
ја сно да се пи шче ве ам би ци је усме ра ва ју све ви ше пре ма по зо ри шном а 
не пре ма књи жев ном, па та ко сти хо ве Сло бо дар ке за ме њу је сва ко днев ни 
го вор у ко ме се вре ме ном све ви ше уоча ва ју тра го ви ње го вог но ви нар ског 
и пу бли ци стич ког ра да. 

Пр ви драм ски текст на стао убр зо за Сло бо дар ком, Злат на грив на, 
ти пич на је ме ло дра ма ста ри јег ти па (пр ве по ло ви не ве ка) а дру ги до ма-
ћи во двиљ – Ди на мит, а то зна чи об ли ци дра ме ко ји су ско ро ап со лут но 
вла да ли по зор ни ца ма од Па ри за до Бе о гра да у 19. ве ку. О то ме ко ли ко је 
Злат на грив на би ла, по рад њи и ка рак те ри ма, уоби ча је ни тип ко ма да о 
про го ње ној не ви но сти, мо жда нај бо ље све до чи је дан, ско ро анег дот ски, 
де таљ. Ка да је ова „по зо ри шна игра у 4 чи на“ (ка ко ју је де фи ни сао При-
зре нац у из да њу Дра мат ских спи са 2, 1885) из ве де на у За гре бу 7. 4. 1885. 
го ди не и до че ка на не на ро чи то по вољ ним кри ти ка ма, по ја вио се ме ђу 
њи ма и при каз Ива на Швр љу ге у Ви ен цу (Швр љу га) у ко ме је овај, ме ђу 
дру гим не га тив ним ква ли фи ка ти ви ма, твр дио да де ло ни је ори ги нал но. 
Око то га се раз ви ла по ле ми ка из ме ђу кри ти ча ра у Но вом Са ду и За гре-
бу у ко јој је Швр љу га, из ме ђу оста лог, твр дио ка ко му је јед на го спо ђа 
ка за ла да је та кво де ло већ гле да ла. Го спо ђа је би ла у пра ву, иако то не 
ума њу је ори ги нал ност При зрен че вог де ла. На и ме при ча о че сти тој и си-
ро ма шној де вој ци ко ја по ста је жр тва оп ту жби и ин три га што их во де зли 
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и гра бљи ви бо га таш и па ко сна су сет ка, а ко ју бра ни че стит и си ро ма шан 
мла ди адво кат, би ла је „ста ја ће ме сто“ у ме ло дра ми пр ве по ло ви не 19. 
ве ка ко ја је до не ве ро ват них раз ме ра ва ри ра ла те му про го ње не не ви но-
сти. Го спо ђа је ве ро ват но на за гре бач кој по зор ни ци ви де ла не јед ну не го 
не ко ли ко та квих при ча. Ко мад је бр зо не стао са за гре бач ке по зор ни це, 
као и са бе о град ске, на ко јој је имао са мо три из во ђе ња од 1889. до 1891. 
го ди не. До сце не СНП-а ни је ни сти гао.

Дру га Ђор ђе ви ће ва дра ма об ја вље на у Дра мат ским спи си ма 2, би ла 
је „ша љи ва игра у два чи на“ Ди на мит, је ди ни пи шчев из лет у ко мич-
ни жа нр. Иако ве што ком по но ван и ка рак те ри сти чан за по зо ри ште сво га 
вре ме на овај текст ни је ни ка да игран, ма да је као во двиљ, ко ме по жан-
ров ским ква ли те ти ма при па да, мо гао за у зе ти сво је ме сто ме ђу до ма ћим 
оства ре њи ма истог ти па у ко ји ма се та ко бри ли јант но ис та као Ко ста 
Триф ко вић. За сно ва на на по чет ном је зич ком не спо ра зу му иза зва ном гре-
шком у те ле гра му, рад ња се ве што за пли ће и рас пли ће, без ду би не ка рак-
те ри за ци је али са бр зи ном, тем пом и из не на ђу ју ћим обр ти ма ко ји по ка зу-
ју ко ли ко је При зре нац овла дао тех ни ком по зо ри шног ко ма да. Ди на мит 
је у свом вре ме ну мо гао има ти успе ха на сце ни да је ика да до спео до ње. 
Оба ова драм ска тек ста по ка зу ју Ђор ђе ви ће во ду бо ко по зна ва ње са вре-
ме них му сцен ских то ко ва и ме то до ло ги је пи са ња успе шних по зо ри шних 
ко ма да. Пре на гла ше не емо ци је, пре те ран је зик, одр жа ва ње тем па кроз 
бр зо сме њи ва ње упе ча тљи вих сце на, у Злат ној грив ни, ве што за пли та ње 
и рас пли та ње за пле та у Ди на ми ту, по ка зу ју пи шче во вла да ње тех ни ком 
пи са ња ме ло дра ме, до бро ком по но ва ног ко ма да и во дви ља, од но сно оних 
жан ро ва ко ји су пла ви ли европ ске сце не ње го вог вре ме на. Иро ни ја суд-
би не је у то ме што је упра во у том са вр ше ном ко ри шће њу сцен ских мо-
гућ но сти и при кла ња њу по зо ри шном ефек ту, без уду бљи ва ња у књи жев-
не мо гућ но сти пред ме та ко је ко ма ди об ра ђу ју, ле жа ла и њи хо ва ефе мер-
ност, њи хо ва ве за ност за јед но по зо ри ште и јед но вре ме. Она је усло ви ла 
и њи хо во па да ње у за бо рав. Об ја вљи ва њем ова два тек ста При зре нац је 
за о кру жио пр ву ета пу свог ба вље ња драм ским ства ра ла штвом и у сле де-
ћих де се так го ди на по све тио се пи са њу про зе, ма ње по е зи је а нај ви ше се 
ба вио но ви нар ским ра дом. Ова про ме на има ла је ути ца ја на те мат ску са-
др жи ну, а мо жда још ви ше на је зик и стил ње го вог пи са ња драм ских де ла 
ка да се, по сле ско ро де сет го ди на па у зе, опет окре нуо те а тру. 

За то вре ме и у раз во ју европ ског по зо ри шта тра ја ле су зна чај не из-
ме не ко је је При зре нац оче вид но пра тио. Ме ло дра ма је и да ље би ла вр ло 
при сут на али је по че ла да се ме ња и пре ра ста у дру ге жан ров ске об ли ке: 
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да се при ла го ђа ва ре а ли стич ком, на ту ра ли стич ком дис кур су, да по ка зу је 
но ви тип дру штве не од го вор но сти, у ко ма ди ма ко ји су се, ко ри сте ћи још 
увек ме ло драм ски је зик, ба ви ли да ле ко озбиљ ни јим про бле ми ма дру-
штва и ме ђу људ ских од но са. Као жа нр ко ји се од са мог по чет ка за сни вао 
на бор би до бра и зла, она је то ком чи та вог свог тра ја ња има ла ја ку и ја-
сну мо ра ли за тор ску но ту – зло је мо ра ло би ти по бе ђе но, чак и по це ну 
стра да ња глав ног ју на ка, до бро та, че сти тост и не ви ност су мо ра ли би ти 
на гра ђе ни и по твр ђе ни као сту бо ви дру штве не ети ке. Али су се на чи ни на 
ко ји се тај основ ни су коб до бра и зла об ли ко вао у ра зно вр сним за пле ти ма 
бит но из ме ни ли то ком ве ка, од гру бих, сен за ци о нал них сцен ских обр та и 
ефе ка та на по чет ку ве ка до сло же ни јих, ра зно вр сни јих об ли ка пред крај 
сто ле ћа (J.-M. Tho ma se au). Та ква основ на ори јен та ци ја ме ло дра ме и на чин 
на ко ји је она бра ни ла мо рал не вред но сти гра ђан ског дру штва чи нио ју је 
вр ло по год ном за срп ско по зо ри ште јер се по кла па ла са ње го вом основ-
ном уло гом очу ва ња на ци о нал них и етич ких вред но сти срп ског на ро да, у 
ма ти ци а још ви ше у мул ти на ци о нал ним окви ри ма аустро у гар ске мо нар-
хи је у ко ји ма је срп ска кул тур на ели та бра ни ла на ци о нал не вред но сти и 
иден ти тет. То опре де ље ње је узро ко ва ло, ка ко у Бе о гра ду та ко и у Но вом 
Са ду, ја ко на гла ша ва ње па три јар хал них вред но сти, што је опет до во ди ло 
до от по ра пре ма по је ди ним оства ре њи ма стра не ме ло дра ме, а по не кад је 
чак узро ко ва ло и ски да ње по је ди них де ла са ре пер то а ра (Га ври ло вић).

Ова пре на гла ше на за бри ну тост за уста ље не мо рал не вред но сти гра-
ђан ског дру штва ко је се ни су сме ле до во ди ти у пи та ње, а још ма ње кри ти-
ко ва ти, по ја вљи ва ла се и у ре цен зи ја ма и кри ти ка ма пи са ним о При зрен че-
вим дра ма ма. Чак је и на нај по зна ти ју и нај о ми ље ни ју од њих, Сло бо дар ку, 
би ло не ких при мед би, да би до шло до оштрих кри ти ка на по је ди не еле-
мен те пр ве об ја вље не и из во ђе не дра ме из дру ге фа зе Ђор ђе ви ће вог ства-
ра ла штва, Ја сми не и Ире не, и не га тив них оце на о ру ко пи су дра ме Љу бав 
и су је та или Отров ни ца. Та ко је ре ци мо М. Ђ. Ми ло ва но вић, ре а гу ју ћи на 
на гра ду Ма ти це срп ске да ту Сло бо дар ки, за ме рио пи сцу да ли ком „же не- 
-чо ве ка“ ка ква је Стој на из не ве ра ва прин ци пе вас пи та ња у па три ја рхал ном 
дру штву и да је по гре шну, ис кри вље ну сли ку о на род ним вр ли на ма Цр но-
го ра ца (Ми ло ва но вић). При по ја ви Ја сми не и Ире не до шло је до от по ра 
пре ма ауто ро вом од сту па њу од уоби ча је ног пред ста вља ња жен ских ли ко ва 
ка кве же ли и це ни па три ја рхал но дру штво и ка кве је не го ва ла и европ ска 
ме ло дра ма пре не го што је по че ла да се тран сфор ми ше у кон вер за ци о ну, 
дру штве ну или идеј ну дра му. На ве ла сам већ ка рак те ри стич не од лом ке из 
Са ви ће ве оце не ру ко пи са Љу ба ви и Су је те или Отров ни це. Ко мен та ри 
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на Ја сми ну и Ире ну би ли су број ни ји и екс пли цит ни ји. У не га тив ним ми-
шље њи ма пи са ним о овој дра ми ка да је би ла при ја вље на за Ма ри но ви ће ву 
на гра ду у СКА и Ма ти ја Бан (Бан) и Ми лан Јо ва но вић (Јо ва но вић) об ру-
ши ли су се нај ви ше на лик Ире не, а де ли мич но и Ја сми не, као ка рак те ре 
не ти пич не и не при хва тљи ве за на шу сре ди ну, ко ји да ју не га тив ну сли ку 
о на шем дру штву, а за пра во су ка рак те ри стич ни за за пад ни свет у ко ме је 
до шло до по ре ме ћа ја мо рал них вред но сти. Нај пре ци зни ји у сво јој осу ди 
био је Јо ван Хра ни ло вић, ка да је при ка зи вао из во ђе ње Ја сми не и Ире не у 
Но вом Са ду (Хра ни ло вић, 115). Ње га та „од врат на жен ска ли ца“ под се ћа ју 
на Стринд бер га ко ји је у дра ма ма и при по вет ка ма на па дао жен ски род. „У 
дра ми је тај, да та ко ре че мо: ’стринд бер ги зам’ још и го ри, јер се про ти ви 
од гој ној за да ћи по зор ни це“. Та „за да ћа“ би ла је ина че јед на од основ них 
оба ве за де ло ва ња СНП, та ко да је Хра ни ло ви ће ва ре ак ци ја би ла са свим 
при ме ре на. Ко мен тар је за ни мљив и за то што нас под се ћа на чи ње ни цу да 
је При зре нац, не ко ли ко го ди на пре пи са ња дра ме об ја вио 1890. при по вет-
ку „Осве ти ла се“ са истом са др жи ном ко ја ни је би ла кри ти ко ва на на исти 
на чин. Као и обич но, по ка за ло се да у про зи мо же да се опи ше оно што из-
о штре но све тли ма по зор ни це по ста је не при хва тљи во. Ни су сва ми шље ња 
о овој При зрен че вој дра ми би ла та ко не га тив на као она ко ја су се од но си ла 
на мо рал ни про фил ње них ју на ки ња. И сам Хра ни ло вић, а још ви ше Гр чић 
(ко ји ју је пре по ру чио за об ја вљи ва ње у Ле то пи су МС 1892) и Ми лан Са-
вић (у при ка зу из во ђе ња на сце ни СНП у По зо ри шту 1900. го ди не) ука зу ју 
на дра ма тур шке ква ли те те овог При зрен че вог оства ре ња, на ком по зи ци ју 
и сцен ске ефек те ко је пи сац уме да ство ри. При ча о раз ма же ној ле по ти ци 
и бо га та ши ци ко ја од ба цу је љу бав че сти тог иде а ли сте ра ди бо га тог бра ка 
и се стре ко ја све ти бра та умр лог због љу ба ви и ра за ра не ко ли ко суд би на у 
Ја сми ни и Ире ни по ка зу је да је При зре нац, пра те ћи то ко ве европ ске дра ме 
вре ме на, по ку шао да ме ло драм ски за плет учи ни ре ал ни јим, пси хо ло шки 
обра зло же ним, дру штве но ан га жо ва ним, бли жим сва ко дне ви ци, као што 
је то ре као у пи сму Јо ва ну Гр чи ћу 20. 6. 1892 (Гр чић, 1926, 185). Хтео је 
да на пи ше „мо дер ну дра му из дру штве ног жи во та без код нас уоби ча је них 
фра зи ра ња и де кла ма ци ја. У це лом ко ма ду не ма ни јед ног мо но ло га! Не ма 
та јан стве но сти, му ња, гро мо ва и афек та ци ја“, што на го ве шта ва да је ње-
гов на пор био усме рен ка пре ва зи ла же њу ста ри јих фор ми ме ло дра ме ка кве 
смо сре ли и у дра ма ма из пр ве фа зе ње го вог ба вље ња по зо ри штем. На из-
ве стан на чин у При зрен че вом драм ском ства ра ла штву се та ко од сли ка ва 
и пут европ ске ме ло дра ме 19. ве ка, од сен ти мен тал не и па те тич не у пр вој 
по ло ви ни ве ка до оне са дру штве ним и пси хо ло шким пре тен зи ја ма на ње-
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го вом кра ју. Али му то ни је са свим ус пе ло. Дра ма је оста ла ра за пе та из ме-
ђу ме ло драм ских сце на и по ку ша ја пси хо ло шке ка рак те ри за ци је глав них 
ју на ки ња, из ме ђу па три ја рхал ног све та ко ме при па да не срећ ни Ми лен ко 
и мо дер ног све та не ми ло срд ног гра да ко ји оли ча ва Ире на. За нат ски вр ло 
ве шта, до след но из ве де на – од пре ци зно де фи ни са ног де ко ра до ми зан сце-
на, она је је дан од ра них при ме ра ка на ше дра ме у ужем сми слу и као та ква 
има сво је ме сто у исто ри ји срп ске дра ме. Али пре те ра ни је зик, на тег ну те 
си ту а ци је и не у спе ла тран сфор ма ци ја ме ло дра ме у кон вер за ци о ну дра му 
ума њу ју ње ну вред ност и за др жа ва ју је на ни воу по зо ри шног до ку мен та о 
јед ном вре ме ну и јед ном по зо ри шту.

По след ња Ђор ђе ви ће ва дра ма, ко ју је у пре пи сци са Гр чи ћем на зи-
вао Отров ни ца, а ко ју је Ма ти ци срп ској под нео 1893. го ди не на кон курс 
за На ки ну на гра ду под на сло вом Љу бав и су је та, оста ла је ско ро је дан 
век у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це. Пре ма истом из во ру (Гр чић, 1926) 
При зре нац је прет ход но дра му, у тре ћој, ко нач ној вер зи ји пре дао и На-
род ном по зо ри шту у Бе о гра ду. За текст се кра јем де ве де се тих го ди на 20. 
ве ка за и те ре со ва ло не ко ли ко ис тра жи ва ча. Ду шан Ми хај ло вић је адап ти-
рао и ре жи рао дра му ко ја је из ве де на на та ла си ма Ра дио Бе о гра да 15. ју на 
1997. го ди не (Ми хај ло вић). За хва љу ју ћи вред ном ис тра жи ва чу Ста ни ши 
Во ји но ви ћу и ја сам до шла до тек ста у Ма ти ци и об ја ви ла сам га, под на-
сло вом Љу бав и Су је та или Отров ни ца у би бли о те ци „Драм ска ба шти-
на“ По зо ри шног му зе ја у Бе о гра ду 2000. го ди не. У скла ду са уоби ча је ном 
прак сом пи са ца ме ло дра ме 19. ве ка, ко ји су име ну глав ног ли ка у на сло ву 
че сто до да ва ли и опис су шти не ли ка, као упут ни цу или об ја шње ње на-
ме ње но пу бли ци, спо ји ла сам у овом из да њу оба име на ко ја је При зре нац 
ко ри стио за сво ју дра му.

На ста ла ско ро исто вре ме но, или од мах по за вр шет ку прет ход не дра-
ме, Отров ни ца је по те ми, за пле ту и на чи ну об ра де ве о ма слич на Ја сми-
ни и Ире ни. Глав на ју на ки ња Ма ри на, „освет ни ца“ и „отров ни ца“ ко ја 
уни шта ва сре ћу и жи во те че сти тог Ра до ја ко га је не ка да во ле ла и ње го ве 
пле ме ни те же не На де, пре у ве ли ча на је ре пли ка обе сне Ире не, же на ја ких 
фру стри ра них стра сти ко је је При зре нац по ку шао пси хо ло шки да об ра ди 
али у то ме ни је докра ја ус пео. Осе ћа се ка ко се пи сац ко ле ба из ме ђу ре а-
ли стич ког опи са са вре ме ног град ског жи во та са свим ње го вим про бле ми-
ма (ма те ри јал ним, по ро дич ним, дру штве ним) и ме ло драм ских, пре те ра но 
емо тив них и пси хо ло шки не до вољ но раз ра ђе них од но са Ма ри на–Ра до је 
и Ма ри на–На да, ре ал них си ту а ци ја и тра гич них, ср це па ра ју ћих сце на, 
сва ко днев ног раз го вор ног је зи ка кон вер за ци о не дра ме и кит ња стих ти ра-
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да нај гру бље, ра не ме ло дра ме. Основ ни су коб Ма ри не и На де око Ра до ја 
кла сич ни је ме ло драм ски су коб из ме ђу де мон ске и ан ђе о ске ју на ки ње, 
из ме ђу до бра и зла у ко ме до бро од но си по бе ду са мо жр тво ва њем и ти ме 
омо гу ћа ва по бе ду прав де. Сце не сло же ног и ве што во ђе ног за пле та све 
су усме ре не ка по сти за њу тог ци ља, али јаз из ме ђу пре те ра них, не ве ро-
ват них и са свим обич них си ту а ци ја од у зи ма сна гу ефек та за нат ски, дра-
ма тур шки, успе шно из ве де ном по слу.

Из не над на и ра на Ђор ђе ви ће ва смрт за у ста ви ла је оче вид но пи шче во 
на пре до ва ње од чи стог ме ло драм ског мо де ла пре ма дра ми у ужем сми слу, 
ко је се очи ту је у тек сто ви ма дру ге фа зе ње го вог ства ра ла штва, Ја сми ни и 
Ире ни и Љу ба ви и су је ти или Отров ни ци. Али и оно што је по сти гао у пет 
драм ских тек сто ва ко је нам је оста вио вред но је пам ће ња и вред но ва ња, 
из ви ше раз ло га. Пре све га за то што је он је дан од рет ких на ших драм ских 
ауто ра 19. ве ка ко ји је успе шно при ме њи вао нај ак ту ал ни ји, ме ло драм ски 
мо дел сво га вре ме на, пи сац ко ји је осе ћао и пра тио про ме не у том мо де лу 
ко је су се од и гра ва ле на са вре ме ним му европ ским по зор ни ца ма. Мо же мо 
са мо жа ли ти што због не до стат ка усло ва да се ви ше по све ти дра ми и ра не 
смр ти ни је ус пео да то сво је уме ће да ље раз ви је и што се ни је опет оку шао 
у пи са њу во дви ља по сле об ја вљи ва ња ко ма да Ди на мит.

Ме сто драм ског ра да Ма ној ла Ђор ђе ви ћа При зрен ца у по зо ри шним 
то ко ви ма ње го вог вре ме на за слу жу је па жњу из ви ше раз ло га. По ред то га 
што има мо оба ве зу да ис тра жу је мо и ре ва ло ри зу је мо на шу драм ску ба-
шти ну без об зи ра на то да ли је вр хун ског, ван вре мен ског ква ли те та или 
има са мо исто риј ски зна чај, вред ност до ку мен та о јед ној фа зи раз во ја 
срп ске по зо ри шне тра ди ци је, мо ра мо ми сли ти и на кул тур ни и со ци о ло-
шки зна чај по ја ва ка кве су би ле Ђор ђе ви ће ве дра ме. У том сми слу по себ-
но је за ни мљи во њи хо во при су ство на сце ни СНП на кра ју 19. и по чет ком 
20. ве ка, њи хов од нос пре ма дру гим, стра ним де ли ма истог жан ров ског 
мо де ла ко ја су ту из во ђе на у исто вре ме, а на ро чи то ре цеп ци ја код са вре-
ме не кри ти ке и пу бли ке. Сли ка о про фи лу ко ма да игра них у СНП, као и 
на бе о град ској по зор ни ци уоста лом, не мо же би ти пот пу на без по зна ва-
ња ње го вог драм ског ства ра ла штва, а на ро чи то од но са тог ства ра ла штва 
пре ма кре та њи ма у оно вре ме ном по зо ри шту у Евро пи. Она исто вре ме но 
отва ра низ те о риј ских пи та ња о при ро ди жан ра ко ме су При зрен че ви ко-
ма ди при па да ли.

На гла си ла сам већ не ко ли ко пу та, и ра ни је (Фрајнд) и у овом тек сту, 
ко ли ко је за по зна ва ње и раз у ме ва ње, а по себ но за вред но ва ње Ђор ђе ви ће-
вог драм ског ства ра ла штва, ва жно схва ти ти да је оно у це ло сти од ре ђе но, а 
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де лом и огра ни че но пи шче вом основ ном ори јен та ци јом пре ма по зо ри шту 
пре не го књи жев но сти. Она је би ла од го вор на и за ње го ве успе хе и за за-
бо рав у ко ји је При зрен чев драм ски рад пао већ по чет ком 20. ве ка. Опре де-
лив ши се да ства ра де ла у жан ру ме ло дра ме, он је по де лио и суд би ну жан ра 
у це ло сти. Јед на од основ них од ли ка ме ло дра ме 19. ве ка је сте ње на ефе-
мер ност, ње на ве за ност за схва та ња јед ног вре ме на, чак јед ног тре нут ка, а 
мо жда још ви ше за из ра зи то ак ту ал ни, не раз ви је ни, је зик и стил ко јим се 
она об ли ко ва ла кроз ка рак те ре и си ту а ци је. Због про ме на оби ча ја и ста ре-
ња је зи ка ме ло дра ма се те шко пре но си ла из ге не ра ци је у ге не ра ци ју и бр зо 
се за бо ра вља ла. Али je већ у том вре ме ну овај жа нр раз вио дру гу ва жну 
осо би ну, мо гло би се ре ћи си стем са мо од бра не. А то је спо соб ност да се, 
за др жа ва ју ћи не ке бит не ка рак те ри сти ке (тип си ту а ци ја и ка рак те ра, дра-
ма тур шке спе ци фич но сти), стал но тран сфор ми ше, да ме ња је зик и стил, да 
ко ри сти по ступ ке дру гих жан ро ва ра ди по сти за ња бо љег ефек та. То се нај-
бо ље по ка за ло у 20. ве ку, ка да су се по ја ви ли но ви ме ди ји – филм и те ле ви-
зи ја, у ко ји ма је овај жа нр мо гао да се раз ви ја и осва ја огро ман ауди то ри јум 
са ста вљен од на след ни ка упра во оног пси хо ло шког про фи ла гле да ла ца 19. 
ве ка ко ји је ме ло дра му прет по ста вљао тра ге ди ји или озбиљ ној ко ме ди ји. И 
за то да нас ТВ екра не осва ја ју ме ло дра ме у об ли ку шпан ских, ла ти но а ме-
рич ких, а сад и тур ских се ри ја. Оне се бр зо сме њу ју, за бо ра вља ју, за ста ре-
ва ју, што ће ре ћи да су за др жа ле ефе мер ност сво јих сцен ских прет ход ни ца 
у 19. ве ку. Али у су шти ни, у све то на зо ри ма (бор ба до бра и зла, не ви но сти 
и гре ха, љу ба ви и мр жње), ли ко ви ма, у кон струк ци ја ма за пле та, оста ле су 
по мно го че му исто вет не са њи ма. 

Та ко је драм ско де ло Ма ној ла Ђор ђе ви ћа При зрен ца, као од ли чан 
при мер до ма ћег ства ра ла штва у овом жан ру, ва жно не са мо као део на ше 
по зо ри шне тра ди ци је, не го као при мер при су ства јед не зна чај не европ ске 
драм ске фор ме у на шем те а тру 19. ве ка. И то га се тре ба се ти ти у го ди ни 
ка да се на вр ша ва 150. ле та од ро ђе ња овог пи сца.
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Mar ta Frajnd

NA TI VE ME LO DRA MA ON THE STA GE OF  
THE SER BIAN NA TI O NAL THE A TRE IN NO VI SAD  

PLAYS BY MA NOJ LO ĐOR ĐE VIĆ PRI ZRE NAC

Sum mary

Me lo dra ma was one of the do mi nant forms in the 19th cen tury Euro pean the a tre and it 
had an im por tant pla ce in the re per tory of Тhe Ser bian Na ti o nal The a tre in No vi Sad (SNP) 
at the ti me. Such plays, per for med both in the SNP and the Bel gra de Na ti o nal The a tre, we re 
mostly tran sla ti ons and adap ta ti ons of va ri o us Euro pean dra ma tists. But the na ti ve, Ser bian 
dra ma al so had a suc cessful wri ter of the gen re: Ma noj lo Đor đe vić Pri zre nac (1851–1896). 
He wro te fo ur plays of this kind (apart from a short co mic play The Dyna mi te) – The He ro i ne, 
The Gol den Bra ce let, Ja smi na and Ire na, and Lo ve and Va nity or the Vi per, du ring the last two 
de ca des of the cen tury. Alt ho ugh two of the se plays had a mo de ra te suc cess on Ser bian sta ges 
at the ti me he was al most com ple tely for got ten in the 20th cen tury. The re a sons for such an ob-
li vion be long mo re to the tran si ent na tu re of the gen re it self, to its ab so lu te de pen den ce on the 
the a tre and the audi en ce of a cer tain po int in hi story of dra ma, than to the fa i lings of Đor đe vić’ 
s plays them sel ves. This pa per at tempts to re vi ve the in te rest in this Ser bian dra ma tist and to 
po int out his pla ce in the re per tory of the SNP at the end of the 19th cen tury.

Key words: me lo dra ma, of the 19th cen tury, Euro pean, Ser bian; dra ma, Ser bian; The 
Ser bian Na ti o nal The a tre in No vi Sad, Ma noj lo Đor đe vić Pri zre nac.



67

Драгана Чолић Биљановски

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЗА ВРЕМЕ  
УПРАВЕ БРАНИСЛАВА НУШИЋА 1904–1905

СА ЖЕ ТАК: Као управ ник Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду 
од 1904. до 1905. го ди не, Бра ни слав Ну шић тво рац је Ме мо ран ду ма за ре ор га-
ни за ци ју СНП-а. Ме мо ран дум го во ри о три ком по нен те без ко јих не ма по зо-
ри шта: ре пер то а ра као „ду ше по зо ри шта“, осо бља и фи нан сиј ско-еко ном ске 
кон струк ци је. Пред ла же уво ђе ње „кон ду ит ли сте“ за све чла но ве ан сам бла, 
као и ре гу ли са ње пен зи о ног фон да и оси гу ра ње чла но ва СНП-а, организује 
гостовања ансамбла по Бо сни и Хер це го ви ни, ко је је ре а ли зо ва но уз ве ли ке 
от по ре и је дан је од узро ка на пу шта ња управ нич ког ме ста у По зо ри шту.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: СНП, Ме мо ран дум, по зо ри ште, кон ду ит ли сте, пр о дук-
ци ја, орга ни за ци ја, тру па, ре пер то ар, жи ви орга ни зам.

По зо ри ште као уста но ва из ра же на фи гу ром ко ја би 
је упо ре ди ла са жи вим орга ни змом, пред ста вља ла би 
би ће код ко је га је фи нан си ра ње и еко но ми ја сто мак 
ко ји тра жи и одр жа ва орга ни зам; те ло и сви ње го ви 
орга ни пред ста вља ли би осо бље, тру пу, док би ре пер-
то ар пред ста вљао ду шу то га би ћа…

Бра ни слав Ђ. Ну шић  
(Из Ме мо ран ду ма Управ ном од бо ру Дру штва за СНП,  

9/22. мај 1904)

По сле не пу не го ди не да на од на пу шта ња бе о град ског НП-а и до бро-
вољ не пен зи је, по сле не у спе лог по ку ша ја да осну је пу ту ју ће по зо ри ште, 
Ну шић при хва та ду жност управ ни ка Срп ског на род ног по зо ри шта у Но-

UDC 792.54(497.113 Novi Sad)"1904/1905"
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вом Са ду.1 Пр ви Ну ши ће ви кон так ти са но во сад ским по зо ри штем би ли 
су у пе ри о ду 18. до 24. апри ла 1887. ка да је обе ле же но два де сет пет го-
ди на ра да и по сто ја ња По зо ри шта. Овом при ли ком, у Но вом Са ду, Ну-
шић упо зна је рад СНП-а али и скла па по знан ства са Ан то ни јем Ха џи ћем, 
пот пред сед ни ком Дру штва за СНП, Јо ва ном Гр чи ћем, исто ри ча рем књи-
жев но сти и по зо ри шним кри ти ча рем, Или јом Ог ња но ви ћем Абу ка зе мом, 
књи жев ни ком и уред ни ком Стра жи ло ва, и дру ги ма. Срп ско на род но по-
зо ри ште бу ди Ну ши ћев ин те рес, као по зо ри ште ко је је од свог на стан-
ка те а тар за цео на род, „но си лац пр о све те и из о бра же но сти“, „бу дил ник 
на род не све сти“, „чу вар на род ног ду ха и је зи ка“, ка ко су то још 1860/61. 
у По зи ву на осни ва ње СНП-а ис та кли пот пи сни ци Све то зар Ми ле тић, 
Сте ван Бра но вач ки, Јо ван Ђор ђе вић и Јо ван Јо ва но вић Змај.2 На глав ној 
го ди шњој скуп шти ни Дру штва за СНП, Ну шић је 17. де цем бра 1903. иза-
бран за управ ни ка СНП-а.3 Упра ву пре у зи ма од глум ца Ди ми три ја Ру жи-
ћа, 26. ја ну а ра 1904. у Сом бо ру, где је по зо ри ште би ло на го сто ва њу4, и на 
овој функ ци ји оста је до ју ла 1905.

1  Под ути ца јем со ци ја ли стич ко-ради кал ске орга ни за ци је Ује ди ње на омла ди на (то је но ва 
Ује ди ње на омла ди на из 80-их го ди на пр о шло га ве ка, чи ји су иде о ло зи би ли пе сни ци бр а ћа Илић 
и мла ди Ну шић) и дру штво Ве ли ка Ср би ја (на чи јем је че лу био књи жев ник Сте ван Вл. Ка ћан-
ски) Ну шић се за ин те ре со вао за на ци о нал но-пр о па ганд ни рад ван гра ни ца Ср би је. Ује ди ње на 
омла ди на би ла је за осло бо ђе ње на ших на ро да од аустро у гар ских вла сти, а Ну шић је као члан со-
ци ја ли стич ко-ра ди кал ске омла ди не био ак ти ван у пр о па ган ди пр о тив Аустро у гар ске мо нар хи је, 
у вре ме анек си о не кри зе. Но, и Ну ши ће во управ ни ко ва ње Срп ским на род ним по зо ри штем тре ба 
схва ти ти као са став ни део ње го вог на ци о нал но-пр о па ганд ног ра да. Све при че да је он по сле 29. 
ма ја 1903. као чо век „бив шег“ ре жи ма кра ља Алек сан дра и кра љи це Дра ге „мо рао да бе жи из Ср-
би је са мо су не у спе шни пр о па ганд ни по тез и ве шта зам ка да Аустро у гар ска до зво ли Ну ши ћу рад 
на сво јој те ри то ри ји… Ну шић је по стао упра ви тељ СНП-а, по ди рек тиви и за дат ку и оти шао са 
ду жно сти ше фа Пр о свет но-по ли тич ког, пр о па ганд ног оде ље ња Ми ни стар ства ино стра них де ла 
Ср би је, где је по ста вљен по сле 29. ма ја 1903. Ра чу на ло се да ће он ус пе ти с об зи ром на ње го во 
ис ку ство као управ ни ка, а на ро чи то на ње го ву по пу лар ност као пи сца и на успе хе као драм ског 
ства ра о ца“; Дра го љуб Влат ко вић, Ну шић и Срп ско на род но по зо ри ште 1890–1980, СНП, Но ви 
Сад 1982, 30–33.

2  „Баш тих го ди на Ну шић ће се, под ути ца јем но ве, из 80-тих го ди на пр о шло га ве ка, Ује-
ди ње не омла ди не срп ске, пот пу но по све ти ти на ци о нал ној пр о па ган ди у нео сло бо ђе ним на шим 
кра је ви ма. Са свим је при род но би ло да се код ње га по ја ви же ља да упо зна де лат ност ’на род ног 
ме зим че та’, а мо жда и да ис пи та мо гућ но сти да сво је драм ске по ку ша је при ка же на ње го вој сце-
ни. Нај по вољ ни ја при ли ка би ла је упра во пр о сла ва 25-го ди шњи це ра да СНП-а“; Дра го љуб Влат-
ко вић, Нав. де ло, 10.

3  Под на чел ник Дру штва за СНП, Ан то ни је Ха џић, био је пр о тив Ну ши ће вог из бо ра, из-
ра жа ва ју ћи бо ја зан да аустро у гар ске вла сти не ће да ти кон це си ју – до зво лу, као по да ни ку дру ге 
др жа ве, тј. Ср би је.

4  Прет ход но се у Но вом Са ду пред ста вио Управ ном од бо ру Дру штва за СНП. У записнику 
Од бо ра пи ше: „Пред сед ник и на че о ник дру штва др Ла за Ста но је вић при ка зу је но вог упра ви те ља 
Бра ни сла ва Ђ. Ну ши ћа, што га је иза бра ла глав на скуп шти на дру штве на од 4/17. де цем бра 1903. 
под бр. 6/Г.С. са го ди шњом пла том од 3.000 кру на. Упра ви тељ Ну шић до шао је да при ми упра ву 
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Јед на од ње го вих на ме ра је би ла да пр о ши ри де лат ност „вој во ђан-
ског ме зим че та“ и на кра је ве под Аустро у гар ском, а то је зна чи ло на Бо-
сну и Хер це го ви ну.

Ве о ма је за ни мљи ва при ча ка ко се од ре као и ове функ ци је. На и ме, 
тру па је и овом при ли ком би ла на го сто ва њу по Вој во ди ни и Бо сни, по-
том је био орга ни зо ван са ста нак чла но ва у Ву ко ва ру на ко ји Ну шић ни је 
до шао већ се из не на да об рео у Бе о гра ду без под не те остав ке и фи нан сиј-
ског ра чу на по за вр ше ној се зо ни. За то је ав гу ста 1905. су спен до ван од 
стра не Од бо ра ко ји ће утвр ди ти да је Ну шић у то ку шест ме се ци на чи нио 
ве ли ки ма њак у по зо ри шној ка си јер „не хат но је вр шио сво је ду жно сти, 
на ро чи то ра чун ске и у том по гле ду је крив… но ски да му се су спен зи ја с 
об зи ром на ње го ве књи жев не за слу ге… али да на кна ди пр о на ђе не не до-
стат ке“.5

Но, на са мом по чет ку, при хва та ју ћи се ове ду жно сти Ну шић је же лео 
да из вр ши ре ор га ни за ци ју СНП-а те упу ћу је Ме мо ран дум6 Управ ном од-
бо ру 9/22. ма ја 1904.7 Сам акт је за ни мљив због орга ни за ци о не струк ту ре, 
и ње го ве би о ло ги стич ке де фи ни ци је орга ни за ци је те а тра, а об у хва та три 
ком по нен те без ко јих не ма по зо ри шта: 1. ре пер то ар; 2. осо бље; 3. фи нан-
сиј ско-еко ном ска кон струк ци ја. Нај ве ћа па жња по све ће на је ре пер то а ру 
за ко ји Ну шић твр ди да је „ду ша би ћа“ по зо ри шта и тре ба да бу де из раз 
ци ља, те жњи ра ди ко јих по сто ји СНП. „По зо ри ште као уста но ва из ра же-
на фи гу ром ко ја би је упо ре ди ла са жи вим орга ни змом, пред ста вља ла би 
би ће код ко јег је фи нан си ра ње и еко но ми ја сто мак ко ји тра жи и одр жа ва 
орга ни зам; те ло и сви ње го ви орга ни пред ста вља ли би осо бље, тру пу, док 
би ре пер то ар пред ста вљао ду шу то га би ћа. И као што ду ша јед ног чо ве-
ка тек он да мо же ис тра жи ва ти ње го ву ин ди ви ду ал ност ако је пра вил ним 
вас пи та њем упу ће на да бу де из раз ја сних и од ре ђе них на ме ра и пле мени-
тих и уз ви ше них те жњи, та ко и ре пер то ар, ду ша јед ног по зо ри шта, мо же 
тек та да из ра жа ва ти ин ди ви ду ал ност те уста но ве ако је пра вил ним сре-
ђи ва њем упу ћен да бу де из раз ја сних и од ре ђе них на ме ра и пле ме ни тих и 
уз ви ше них те жњи, на и ме, оних те жњи и на ме ра ра ди ко јих тре ба и мо ра 

над Срп ском на род ном по зо ри шном дру жи ном, ко ја се на ла зи у Сом бо ру… ре ша ва се, да се умо-
ли на че о ник дру штве ни др Ла за Ста но је вић, да оде у Сом бор, да но вог упра ви те ља Бра ни сла ва 
Ђ. Ну ши ћа уве де у ду жност и пре да му упра ву… при вре ме ни упра ви тељ Ди ми три је Ру жић има 
но вом упра ви те љу пре да ти све спи се… итд.“

5  По зо ри ште, бр. 1–2, Но ви Сад 1905.
6  Ме мо ран дум је из архи ве СНП-а пре ба чен у Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске у Но вом 

Са ду, бр. М 12213.
7  Жив ко Мар ко вић, Ме мо ран дум Б. Ну ши ћа за ре ор га ни за ци ју СНП-а, у: Спо ме ни ца 1861– 

1961, Но ви Сад 1961, 349–370.
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да по сто ји Срп ско на род но по зо ри ште, а ко је су те жње и на ме ре обе ле же-
не чл. 1. Уста ва Дру штва за Срп ско на род но по зо ри ште“.8

По себ но го во ри о на ме ри да се уки не но ви жа нр – опе ре та.9 По ње-
му она не од го ва ра ре но меу СНП-а, јер ру и ни ра ре пер то ар од вла че ћи га у 
ла кр ди ју, во двиљ, бу фо не ри ју, ску  па је, при то ме зах те ва ан га жман орке-
стра, хо ра, со ли ста, пре пис де ла, но та, ко сти ме, ње но из во ђе ње је пре-
ступ, кр ше се аутор ска пра ва, не рен та бил на је, јер СНП до ста пр о во ди 
на го сто ва њи ма. Има ра зор но деј ство на укус пу бли ке и из о па ча ва га и 
ква ри. Пред ла же да се уме сто опе ре те да ју ко ма ди са пе ва њем и орга ни-
зу ју кон церт не ве че ри. Да би се из бе гла пре тр па ност у ре пе р то а ру „свим 
и сва чим“ и из бе гла дез о ри јен та ци ја ре пер то ар ске по ли ти ке, Ну шић сма-
тра да се ни јед но де ло не сме ста ви ти на ре пер то ар без од лу ке Управ ног 
од бо ра, а на под нет ре фе рат од стра не Књи жев ног од бо ра и обра зло же ња 
управ ни ка, ко ји је ду жан да за сва ки ко мад пру жи об ја шње ње као и да 
по пу ња ва ре пер то ар сво јим пред ло зи ма но вих ко ма да. „До год се да кле, 
ре пер то а ром не бу де те жи ло јед ном на ро чи том за дат ку, до тле он не мо же 
има ти ни сво га од ре ђе но га прав ца и све до тле он ће пред ста вља ти ме-
ша ви ну све га и сва че га… Ја сам сло бо дан да ов де рас пра вим и пи та ње 
о јед ној но ви ни у на шем ре пер то а ру, да пр о це ним ње ну оправ да ност и 
утвр дим да ли је она отво ри ла ’нов из вор ду шев не за ба ве на ро ду’ и уко-
ли ко она не гу је и укре пља ва ’те жњу на ро да за леп шим и ви шим, људ-
ским и на род ним жи во том’, та но ви на на шег ре пер то а ра је сте оперета. 
Опе ре та се не гу је та мо где се у дру штви ма по ја ви пре за си ће ност и бла зи-
ра ност уку са. Не здрав сто мак тра жи или вр ло ла ку хра ну или дра стич но 
сред ство да би пот по мо гла ва ре ње, а опе ре та је увек јед но од то га дво га: 
или вр ло ла ка хра на или дра стич но сред ство за за ба вља ње умор ног ду-
ха. У ве ли ким дру штви ма опе ре та је по ни кла тек по што се кон ста то ва ла 
та пре за си ће ност. По ни кла је да кле као по сле ди ца, а ниг де ни је о пе ре та 
ство ре на да би се од не го ва ла и ство ри ла пу бли ку за њу, тј. ниг де она ни је 
по ста ла као узрок да би ство ри ла рђав укус као по сле ди цу. Код нас се, и 
код На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду и код Срп ског на род ног по зо ри шта 
по шло тим обрат ним пу тем, уне та је у ре пер то ар опе ре та да би се од не-
го ва ла пу бли ка за њу. И кад је јед ном од не го ва на пу бли ка, он да се тек 
освр ну ло у на зад и са гле да ле ру и не, ру и не уку са, ру и не мо ра ла и ру и не 
са ме уста но ве ’на род ног’ по зо ри шта, па се ста ло, ста ло се, оно у Бе о гра-

8  Исто, 349.
9  Ка сни јих го ди на ће ра ди ти су прот но, упра во се за ла жу ћи да се опе ре та уве де у са ра јев-

ско На род но по зо ри ште.
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ду у два на е стом ча су. Код нас ће би ти доц кан ако и у је да на е стом ча су 
ста не мо, јер је бе о град ско по зо ри ште по зо ри ште јед не пре сто ни це, на се-
ље не са свих стра на, по зва но да за до во љи све уку се, суб вен ци о ни са но, 
обез бе ђе но ти ме што је др жав на уста но ва, а на ше је по зо ри ште на род но, 
по зо ри ште са на ро чи тим за дат ком, упу ће но да жи ви и жи во та ри од при-
ло га и ма лих при хо да… Ми смо пут нич ка тру па, тру па ко ја се се ли из 
ме ста у ме сто, а не ма мо ни ти мо же мо има ти му зи ку ко ју би во ди ли са 
со бом. На тај на чин, тај део ре пер то а ра за ви си од ме сних при ли ка, те се 
опе ре та час да је са вој ном му зи ком, час са хар мо ни ју мом а час са Ци га-
ни ма. Услед то га на ша тру па че сто тр пи да ју ћи опе ре ту уз хар мо ни јум 
или уз Ци га не, ли чи на бед не пу ту ју ће тру пе ко је да ју Пут око зе мље са 
че ти ри осо бе, па им ко ри то слу жи као ла ђа ’Мон го ли ја’ ко ја пло ви кр оз 
Су ец, а пра зан тр го вач ки сан дук ме сто же ле знич ког ва го на. Је ли ова ква 
спрд ња по треб на ре но меу ко ји тре ба да има Срп ско на род но по зо ри ште? 
Ја сам лич но имао при ли ке да чу јем стран це ка ко с по што ва њем го во ре 
о на шој тру пи ка да је реч о дра ми а ка ко се под сме ва ју ка да је реч о опе-
ре ти. Бе о град ско кра љев ско по зо ри ште ко је има свој ста лан ре пер то ар 
уки ну ло је опе ре ту а ми – са мо да би за до во љи ли на шу мај мун ску ам би-
ци ју – мал’ те не ће мо пре ста ти и уз вергл да на ста ви мо да ва ње опе ре те… 
Пре пис де ла и но та, пра вље ње на ро чи тих ко сти ма од но си та ко ђе мно го 
ви ше но што је слу чај код оста лог ко ма да, али још ску пље ста је то што 
опе ре та по ви ша ва пер со нал и то у нај че шће слу ча је ва пер со нал ко ји је 
ина че не у по тре бљив. Опе ре та тра жи до бар хор и на ро чи те со ли сте… За 
љу бав пет или шест опе ре та, ко ли ко има мо на ре пер то а ру, ми мо ра мо да 
др жи мо на ро чи те со ли сте ко ји се ниг де, ина че не мо гу упо тре би ти… Да-
ва њем опе ре те ми чи ни мо и је дан пре ступ ко ји нас јед ног да на мо же вр ло 
ску по ста ти. Ја сма трам за сво ју ду жност да за вре ме на скре нем па жњу 
Управ ном од бо ру на ту окол ност. Опе ре те су мо но по ли са не пр о дук ци је, 
њи хов из да вач за др жа ва увек сва пра ва ка ко би им, пр о да ју ћи пра во на 
пред ста вља ња, сте као на њи ма. Ми ме ђу тим жи ви мо у зе мљи где су у 
ва жно сти за ко ни о ли те рар ној и умет нич кој сво ји ни. Ше та мо без бри жно 
од ме ста до ме ста и да је мо опе ре те ко је смо кри шом и на не до зво љен 
на чин пре пи си ва ли и хва ли мо се ус пе си ма ко је смо по сти гли. И кад нас 
јед ног да на из не на ди пр о цес, та ман ће је два за ле ћи цео фонд да ис пла ти 
на кна де ште те и ка шти ге за пре ступ… Опе ре та се не рен ти ра. Че сто она 
пу ни ку ћу а, у ства ри, не до но си ни оно ли ко ко ли ко нај о бич ни ји ко мад… 
Пу бли ка се на ша пре ма опе ре ти де ли у два де ла: је дан је део му зич ки 
обра зо ва на пу бли ка, а дру ги му зич ки нео бра зо ва на пу бли ка… Шта ми 
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као са др жи ну да је мо кр оз опе ре ту на ро ду? Да је мо скан да ле и бу фо не ри је 
са пар ских ђу бри шта… Че сто и пра вил но обра зо ва на му зич ки пу бли ка 
ни је да кле ни кад за до вољ на она квим из во ђе њем опе ре та ка ко их ми пред 
њу ста вља мо. Зна чи, да кле, да ва ју ћи опе ре те, по сти гли смо овај ре зул тат: 
му зич ки обра зо ва ну пу бли ку ни смо за до во љи ли, му зич ки нео бра зо ва ну 
пу бли ку де мо ра ли са ли смо и ра зо ри ли јој укус. Ако сам, до сад из ло же-
ним, ус пео да убе дим г.г. од бор ни ке да опе ре та: 1. не од го ва ра за дат ку 
Срп ског на род ног по зо ри шта; 2. да ни је из во дљи ва; 3. да је ску па; 4. да 
да ва њем опе ре те чи ни мо пре ступ; 5. да опе ре та ру и ни ра ре пер то ар; 6. да 
се опе ре та не рен ти ра и 7. да она раз о ра ва укус код пу бли ке, он да ми је 
част пред ло жи ти да слав ни Управ ни од бор из во ли до не ти ову од лу ку: да 
се све опе ре те, ко је су до сад би ле на ре пер то а ру, ски ну са исто га и да у 
бу ду ће се ни ка ко у ре пер то ар не при ма ју. Ова се од лу ка Управ ног од бо ра 
има об ја ви ти пре ко ли сто ва а и у свим ме сним од бо ри ма са оп шти ти…“

Ка ко Ну шић кон ста ту је, ре пер то ар Срп ског на род ног по зо ри шта се 
снаб де ва „а) од лу ком књи жев ног оде ље ња да се из ве стан ко мад при ми на 
ре пер то ар; б) ам би ци јом по је ди них глу ма ца да пре ве ду из ве стан ко мад 
(да би у ње му игра ли глав ну уло гу) и в) по тре бом да се ка квом при ја те љу, 
по зна ни ку или си ро ма ху да хо но рар па ма се тај ко мад и не играо. Ка ко 
по сто ји чи та ва гру па де ла при мље них и не ће се игра ти, на ме ће се са мо 
со бом пи та ње: за што су при мље на, а од мах и дру го: за што се не ће игра ти. 
На пр во пи та ње ја сам већ на пред од го во рио, тј. при мље на су за то што је 
у наш ре пер то ар мо гао сва ко да при ма шта је хтео а не ће се игра ти или 
за то што не од го ва ра ју за да ћи на ше га по зо ри шта, или што су вр ло сла ба, 
или што су тех нич ки не из во дљи ва. Да би се све му ово ме ста ло на пут, час 
ми је пред ло жи ти Управ но ме од бо ру да из во ли до не ти од лу ку: – Управ ни 
од бор од лу чио је да се од сад не сме ни јед но де ло ста ви ти на ре пер то-
ар без на ро чи те од лу ке Управ ног од бо ра ко ју ће од лу ку Од бор до но си ти 
на осно ву ре фе ра та Књи жев ног од бо ра и са слу ша ње упра ви те ље вог ко-
ји има из ја ви ти да ли то де ло не сто ји већ на ре пер то а ру, да ли је мо жда 
не из во дљи во би ло тех нич ки, би ло са не ма ња сна ге и да ли се то де ло не 
мо же до ба ви ти са дру ге по зор ни це. У слу ча ју да је из из ве сних раз ло га 
упра ви тељ лич но ста вио ка кав ко мад на ре пер то ар, ду жан је о то ме из ве-
сти ти Управ ни од бор и обра зло жи ти свој по сту пак ка ко би за њ’ сте као 
на кнад но одо бре ње…“

У став ка ма ко је се од но се на осо бље и ад ми ни стра ци ју кон ста ту је и 
пред ла же: „…Са мо се цир ку си на сво јим пла ка ти ма раз ме ћу бр о јем клов-
но ва и ко ња да би им по но ва ли пу бли ци. До бро орга ни зо ва на по зо ри шна 
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тру па не им по ну је кван ти те том, но ква ли те том. Да то по стиг не, тру па 
мо ра би ти са ста вље на из што ве ћег бр о ја та ле на та, а што ма њег бр о ја 
’умет ни ка’. Сва ку по зо ри шну тру пу пред ста вља ју три вр сте чла но ва: а) 
умет ни ци-но си о ци ро ла, б) глум ци сред њег та лен та ко ји до пу ња ва ју гор-
ње, в) под мла дак…“

Што се ка дров ских ре ше ња ти че, он кри ти ку је по сто ја ње ви шка пер-
со на ла и не се лек тив ност, као и не до ста так мла дог ка дра. Уки да њем опе-
ре те и от пу шта њем не по треб них чла но ва по сти гла би се уште да. Пред-
ла же та ко зва не „кон ду ит ли сте“10, где би управ ник бе ле жио име, лич не 
по дат ке свих чла но ва ан сам бла и јед ном го ди шње оце не о ра ду, по на ша-
њу, ко је би под но сио уз го ди шњи из ве штај Управ ном од бо ру. На осно ву 
тих оце на до но си ла би се ре ше ња о по ви ши ца ма пла та. Уз ово пред ла же 
и ре ор га ни за ци ју пен зи о ног фон да као и оси гу ра ње чла но ва СНП-а код 
оси гу ра ва ју ћег дру штва.

Го во ре ћи о ад ми ни стра ци ји тру пе, Ну шић кри ти ку је нео д го вор ност, 
не по треб не из дат ке и не кон тро ли са но тр о ше ње нов ца. Ово пи та ње би тре-
ба ло да се ре гу ли ше пр о пи си ма и на ред ба ма Управ ног од бо ра. Пред ла же 
уки да ње зва ња над зор ни ка гар де ро бе и об је ди њу је по сло ве сце на ри сте 
и еко но ма са по сло ви ма над зор ни ка. Је дан чо век би во дио еко но ми ју и 
над зи рао на бав ку и тр о шко ве пу то ва ња тру пе. Ко сти ми за пред ста ве би 
се бо ље чу ва ли ако би се ку пи ли ва го ни у ко ји ма би гар де ро ба би ла сре-
ђе на и ну ме ри са на, а да би се сма њи ли тр о шко ви тран спор та сва ки члан 
тру пе би мо гао да од ре ђе не ства ри сам по не се. Чу ва ње по зо ри шних де ла 
и ро ла би ла би ду жност де ло во ђе,11 као и за бра на ис пла те свих хо но ра ра, 
из у зев деч јих ро ла, за бра на по зај ми ца гар де ро бе ди ле тант ским тру пама, 
из у зев одо бре ња Управ ног од бо ра, и дру го. Ну ши ћев Ме мо ран дум, ко ји 
је као што се ви ди чи сто орга ни за ци о не при ро де, до ка зу је да ње га као 
управ ни ка по ред ре пер то а ра и ан сам бла ин те ре су ју и фи нан си је, јер оне 
су осно ва жи во та и ра да јед ног те а тра.12 Пред ло зи Бра ни сла ва Ну ши ћа 

10  Жив ко Мар ко вић, Нав. де ло, 349–370.
11  „I. Осим до са да шњих над ле жно сти у ду жност де ло во ђе спа да и чу ва ње по зо ри шних 

де ла и ро ла; II. С по зи вом на сво је ре ше ње од 1901. го ди не бр. 76 Управ ни од бор за бра њу је у 
бу ду ће ис пла ћи ва ње ма ка квих хо но ра ра из у зи ма ју ћи хо но ра ре да деч је ро ле; III. Управ ни од бор 
за бра њу је у бу ду ће по за мљи ва ње гар де ро бе по је ди ним ме сти ма за ди ле тант ске пред ста ве и дру ге 
пр о дук ци је. Из у зе так се у овом мо же учи ни ти са мо по одо бре њу Управ ног од бо ра…“ (Исто).

12  На глав ној скуп шти ни Дру штва за СНП, одр жа ној 16/29. де цем бра 1904. у Но вом Са ду, 
иза бра на је ко ми си ја: др Ла за Мар ко вић, Бра ни слав Ну шић, Иси дор Ба јић и Ти хо мир Осто јић за 
из ра ду пред ло га о ре ор га ни за ци ји по зо ри шне дру жи не и ре пер то а ра. Та ко ми си ја је 1. мар та 1905. 
пре да ла Управ ном од бо ру у ви ду на цр та не ко ли ко до ку ме на та ко ји се чу ва ју у Архи ву Вој во ди не 
у Срем ским Кар лов ци ма. То су Пра ви ла дру жи не Срп ског на род ног по зо ри шта ко је са др же: I. 
Дру жи на, II . Осо бље, III. Упра ва, IV. Пре ла зно на ре ђе ње, Ре пер то ар, Ди сци пли нар ни пра вил ник 
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ни су оства ре ни за ње го ве се дам на е сто ме сеч не упра ве СНП, ко ја се као 
што смо већ на гла си ли не слав но и бр зо за вр ши ла, фи нан сиј ским и лич-
ним афе ра ма.13

Но, оно што је у пр о дук циј ском и орга ни за ци о ном сми слу нај ва жни-
је, и што је би ло ве ћи узрок на пу шта ња СНП-а, је сте го сто ва ње по зо-
ри шта у Бо сни и Хер це го ви ни. Це ле 1904. го ди не Ну шић си сте мат ски 
при пре ма го сто ва ња, па чак пу ту је у Са ра је во ка ко би по сти гао спо ра-
зум о го сто ва њу. Опет тра жи по др шку и ма те ри јал ну по моћ од ми ни стра 
ино стра них де ла Ан дре Ни ко ли ћа, а обра ћа се и Ни ко ли Па ши ћу, пред-
сед ни ку Ми ни стар ског са ве та. По том сле де ће 1905. обра ћа се но вом ми-
ни стру ино стра них де ла др Јо ва ну Жу јо ви ћу, на по ми њу ћи да го сто ва ње 
„осим оп штег кул тур ног зна ча ја, има пу но из гле да да ће овај пут има ти 
и по ли тич ки зна чај те на пра ви ти да тум у од но си ма вла де и на ро да у Са-
ра је ву“.14 Но ви ми ни стар од би ја ње го ву мол бу. Ме ђу тим, Ну шић на сво ју 
ру ку орга ни зу је го сто ва ње и по ред упо зо ре ња по ве ре ни ка из Бу дим пе-
ште бо сан ских Ср ба пр ва ка да се од ло жи го сто ва ње СНП-а у Бо сни док 
се не ре ши пи та ње уре ђе ња Срп ске пра во слав не цр кве. И по што је знао 
да не ће има ти нов ча ну по моћ, за сва ки слу чај још од по чет ка 1905. за-
ра ду од пред ста ва СНП-а, за др жа вао је на бла гај ни, „а ка ко је оства ри-
вао у не ким ме сти ма су фи цит, до био је од Управ ног од бо ра одо бре ње за 
јед но ме сеч не фе ри је и го сто ва ње у Са ра је ву“.15 Се зо ну те го ди не СНП 
за вр ша ва у Ру ми, 8. ју ла 1905, а Ну шић до би ја са гла сност да тур не ју мо-
же ре а ли зо ва ти са мо при ват но. Због тр о шко ва ни је мо гао да по ве де цео 
ан самбл, што иза зи ва су ко бе и не го до ва ња ста ри јих чпла но ва. Та ко се 
ан самбл по де лио на два де ла, је дан са Пе ром До бри но ви ћем на че лу је 
кре нуо на го сто ва ње по Вој во ди ни, са ве ли ким успе хом игра ју ћи у Но-
вом Са ду и Зе му ну, а дру ги са Ну ши ћем за Са ра је во где је до че кан ве о ма 
су здр жа но, при лич но не за па же но и без од је ка. „Узрок ово ме не у спје ху 
тре ба тра жи ти у пр во ме ре ду у не сре ђе ним по ли тич ким од но си ма, за тим 
не ком плет но сти ан сам бла, јер нај бо љи глум ци ни су до шли, а нај ви ше 
у ре пер то а ру… По зо ри ште је, очи глед но раз о ча ра ло па и огор чи ло срп-
ски дио са ра јев ске пу бли ке, ко ја је оче ки ва ла чи сту на ци о нал ну ли ни ју, 

Дру жи не СНП-a; I. Уло ге, II. Пр о бе, III. Пре д ста ве, IV. Ред уоп ште, V. Сце на ри јум, VI. Гар де ро-
бер, VII. Су флер, VI II. Ре кви зи тер, IX. Ка зне и жал бе; Пра ви ла за пен зи о ни фонд и Пред лог за 
по бољ ша ње ма те ри јал ног ста ња осо бља СНП (Исто, 87).

13  Дра го љуб Влат ко вић, Ну шић у СНП-у 1890–1980, СНП, Но ви Сад 1982, 89.
14  Дра го љуб Влат ко вић, Ну ши ћев по ку шај да ство ри пу ту ју ће по зо ри ште у БИХ. – По зо-

ри ште, бр. 2–3, Ту зла 1970, 358.
15  Дра го љуб Влат ко вић, Ну шић и СНП 1890–1980, 62.
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а не опе ре те и ша љи ве игре, од ко јих су не ке (и Мам зел Ни туш, Вра-
ча ра, Ма ри ја, кћи пу ка) не бро је но пу та игране у Са ра је ву, и то од стра-
не ње мач ких пу ту ју ћих дру жи на. Ну шић је за бо ра вио Шан ти ћев ла мент 
над Срп ским по зо ри штем Фо ти ја Или чи ћа и огор че ни пр о тест мо стар-
ске пу бли ке због беч ких и па ри ских ’ки ја ме та’: ’Шта ће нам стра но’!“16 
Не по сред но по сле овог го сто ва ња, Ну шић на пу шта Но ви Сад. Јед но став-
но, ни је се ја вио на ду жност, а пред сед ник Од бо ра за СНП др Ла за Ста-
но је вић га је пи сме но оба ве стио о су спен зи ји, по сле че га је кре ну ла хај ка 
на управ ни ка,17 ин си ну а ци је и оп ту жбе да је при сво јио но вац и по бе гао 
пре ко Са ве у Бе о град.18 Ну шић се ни је у јав но сти огла ша вао док је тра-
ја ла ова афе ра, тек ће се 20. фе бру а ра 1906. у По ли ти ци по ја ви ти ње го во 
пи смо на сло вље но уред ни ку бе о град ског ли ста:

Ско ро ће три че твр ти го ди не ка ко се о ме ни пр о су ла јед на ру жна кле-
ве та, ко ју мо ји не при ја те љи злу ра до по др жа ва ју те она с вре ме на на вре ме 
из би је у јав ност. Ти че се мог упра вља ња Срп ским на род ним по зо ри штем 
и из ве сног нов ча ног не до стат ка ко ји се у то до ба по ја вио. До зво ли те ми, 
го спо ди не уред ни че, да јав но ка жем сво ју пр ву и по след њу реч те бар оба-
ве стим оне ко ји су мо жда због мог ћу та ња већ би ли го то ви да по ве ру ју у 
кле ве те. Не до ста так се оди ста  по ја вио и то га ра ди обра зо ва на је на ро чи та 
ис тра жна ко ми си ја ко ја је ра ди ла у Но вом Са ду и Ву ко ва ру. Та је ко ми си ја 
нај мар љи ви је све ис пи та ла и све што је ис пи та ла ста ви ла је зва нич но на 
хар ти ју. Фак та ко ја је том при ли ком ко ми си ја зва нич но утвр ди ла ујед но су 
и од го вор на све кле ве те пр о су те пр о тив ме не, па сто га ја не ћу да ље ићи, 

16  Јо сип Ле шић, Ну шић и Бо сна. – По зо ри ште, бр. 1–2, Ту зла 1988, 23.
17  Књи го во ђа Арка ди је Мар ко вић и на че о ник др Ла зар Ста но је вић на пра ви ли су два раз-

ли чи та об ра чу на и упу ти ли их Управ ном од бо ру. По јед ном, тре ба ло је Ну шић да пре да 3.435 
кру на а по дру гом, у ко јем ни су би ли уне ти тр о шко ви Ну ши ће вог пу та у Са ра је во, 4.614 кру на. 
Сле ди ла је су спен зи ја, од лу ком др Ста но је ви ћа ко ји је иза брао и ис тра жну ко ми си ју да спро ве де 
ис тра гу пр о тив Нуши ћа. На сед ни ци 31. јула / 13. ав гу ста 1905. за при вре ме ног управ ни ка по ста-
вљен је Пе ра До бри но вић. Ис тра жну ко ми си ју чи ни ли су: Ми лан А. Јо ва но вић, ле кар, по зо ри шни 
кри ти чар и пи сац, др Ла за Мар ко вић из Но вог Са да и пр оф. Ду шан Ра дић из Сом бо ра. Ко ми си ја 
ни је би ла је дин стве на јер су два чла на би ла на Ну ши ће вој стра ни. По сле са слу ша ња Ну ши ћа 
13/26. ав гу ста 1905. Ну шић је из ја вио да је спре ман да на док на ди ма њак од 3.500 кру на за ко ји га 
те ре те. По сле три одр жа не сед ни це ове ко ми си је чла но ви Ми лан А. Јо ва но вић и Ла за Мар ко вић 
ис ти чу на пр вом ме сту да их је Ну шић сво јим ис ка зи ма уве рио да чо век та квог та лен та и ин те-
ли ген ци је ни је учи нио оно што му се при пи су је, а та квих не пра вил но сти и не у ред но сти је би ло 
и пре ње го ве упра ве. Ма њак не те ре ти не по сред но Ну ши ћа, већ ње го ве са рад ни ке за ко је он као 
управ ник од го ва ра. То ме је пре све га до при нео де ло во ђа упра ви те ља Ми лан Ма те јић. Ду шан Ра-
дић, тре ћи члан ко ми си је, ни је хтео да пот пи ше из ве штај, био је пр о тив то га да се Ну ши ћу ски не 
су спен зи ја јер би се ти ме за о штри ли од но си у дру жи ни и нај бо ље би би ло да уз су спен зи ју Ну шић 
под не се остав ку.

18  Оти шао је за Бе о град, ве ро ват но ка ко твр ди Влат ко вић у на ме ри или за дат ку да под не се 
из ве штај Ми ни стар ству ино стра них де ла.
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но  ћу их сва мо на ве сти. Ко ми си ја је зва нич но утвр ди ла: 1. да не до ста та-
ка има; 2. да ја бла гај ном и нов цем ни сам ру ко вао но на ро чи ти књи го во ђа 
бла гај ник; 3. да сам ја на тој бла гај ни при мао пла ту као и сви оста ли па да 
из исте ни сам из у зео чак ни то ли ко ко ли ко ми при па да пла те за све вре ме 
слу жбе; 4. да пре ма ста њу ства ри, на ме ни не ле жи ни ка ква мо рал на од го-
вор ност за по ја вље ни не до ста так али да за ште ту мо рам ма те ри јал но од го-
ва ра ти јер ми је ду жност би ла да рад књи го во ђе бла гај ни ка кон тро ли шем. 
Ето то су ре зул та ти ко ми сиј ског ра да. На осно ву ових ре зул та та по је ди ни 
су чла но ви ко ми си је чак зах те ва ли од ме не да се по но во вра тим на свој 
по ло жај и на осно ву ових ре зул та та, ја сам и сам сма трао да ми је ду жност 
ште ту на док на ди ти и је дан део су ме већ на ба вио и по ло жио а кр оз крат ко 
вре ме по ло жи ћу и оста ло. Ја ми слим да ово ме не мам шта ви ше да до дам.

ЗА КЉУ ЧАК

Као управ ник Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду од 1904. до 
1905. го ди не Б. Ну шић је тво рац Ме мо ран ду ма за ре ор га ни за ци ју СНП-а. 
Ме мо ран дум об у хва та три ком по нен те без ко јих не ма по зо ри шта: ре пер-
то а ра као „ду ше по зо ри шта“, осо бља и фи нан сиј ско-еко номске кон струк-
ци је, по том пред ла же уво ђе ње „кон ду ит ли сте“ за све чла но ве ан сам бла, 
као и ре гу ли са ње пен зи о ног фон да и оси гура ње чла но ва СНП-а, орга ни-
зу је го сто ва ња ан сам бла по Бо сни и Хер це го ви ни, ко је је ре а ли зо ва но уз 
ве ли ке от по ре и је дан је од узро ка на пу шта ња управ нич ког ме ста у По зо-
ри шту. У Ме мо ран ду му за СНП, Ну шић уво ди, да нас са вре ме не тер ми не 
пр о дук ци ја и мо но пол. По Ну ши ћу, опе ре те су мо но по ли са не пр о дук ци је 
над ко ји ма из да вач има сва пра ва ко ја се код нас не по шту ју. Не пла ћа ју се 
аутор ски тан ти је ми, што је кри вич ни пре ступ био и он да и да нас је. Та ко-
ђе, Ну шић пр о дук ци ја ма на зи ва све оно што се под ра зу ме ва под пој мом 
пред ста ва и из во ди на сце ни за јав ност. У истом Ме мо ран ду му при ме њу је 
тер мин орга ни за ци ја тру пе, те ин си сти ра да за до бро орга ни зо ва ну тру пу 
је ва жан ква ли тет а не кван ти тет ан сам бла ко ји чи не умет ни ци-но си о ци 
ро ла, глум ци-сред њег та лен та (епи зо ди сти) и глу мач ки под мла дак.
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Dra ga na Čo lić Bi lja nov ski

SER BIAN NA TI O NAL THE A TRE DU RING THE AD MI NI STRA TION  
OF BRA NI SLAV NU ŠIĆ 1904–1905

Sum mary

Af ter le a ving the Na ti o nal The a tre, Nu šić ac cep ted the post of the di rec tor of the Ser bian 
Na ti o nal The a tre in No vi Sad in the pe riod fr om 1904–1905, trying to mo derz ni ze th work of 
the ol dest Ser bian pr o fes si o nal the a tre and, by do ing so, put an ac cent on the im por tan ce of its 
arti stic ro le. In this con text Nu šić pre sen ted to the Ser bian Na ti o nal The a tre a me mo ran dum of 
58 pa ges, fr om which it is ne ces sary to men tion the de fi ni ton of the the a tre as an in sti tu tion. 
Ac cor ding to Nu šić, “the the a tre as an in sti tu tion is ex pres sed as a fi gu re which can be com-
pa red to a li ving orga nism, re pre sen ting the be ing who se fi nan ces and the eco nomy are the 
sto mach which sup ports the orga nism, the body and all its organs re pre sent the em ployees, the 
te am of wor kers, and the re per tory wo uld re pre sent the soul of tha be ing… It is only cir cus 
po sters that talk abo ut the num ber of the ir clowns and hor ses to at tract the audi en ce. The well-
-orga ni zed te am of wor kers do es not at tract it by qu an tity but by qu a lity. In order to suc ceed, 
the te am of wor kers ne eds mo re ta lents and fe wer artists“.
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Је ле на Глу ши ца

ПЕ ТАР КО ЊО ВИЋ  
И СРП СКО НА РОД НО ПО ЗО РИ ШТЕ

СА ЖЕ ТАК: У бо га том спи са тељ ском опу су срп ског ком по зи то ра и му-
зич ког пи сца Пе тра Ко њо ви ћа (1883–1970) по себ но ме сто за у зи ма ју на пи си 
по све ће ни про бле ми ма сло же не по зо ри шне умет но сти, не са мо због њи хо ве 
при ме њи во сти и ак ту ел но сти у да на шњим окви ри ма, већ пре све га због чи-
ње ни це да до са да ни су има ли аде ква тан кри тич ки при каз у до ма ћој му зи ко-
ло шкој на у ци. У Ко њо ви ће вој пи са ној ре чи као глав на пре о ку па ци ја из два ја 
се про блем из гра ђи ва ња на ци о нал не умет но сти, ко ји је у слу ча ју на шег све-
стра ног кул тур ног по сле ни ка по себ но био фо ку си ран на ства ра ње ја ких те а-
тар ских ин сти ту ци ја на ни воу та да шње Ју го сла ви је. Уочи про сла вља ња сто-
пе де се то годи шњи це од осни ва ња Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду, 
же ља ауто ра овог ра да је да скре не па жњу на оне Ко њо ви ће ве на пи се ко ји 
све до че о ње го вој по све ће но сти про бле му про фе си о на ли за ци је јед не од нај-
ста ри јих по зо ри шних ку ћа на овим про сто ри ма. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: на пи си Пе тра Ко њо ви ћа о му зи ци и по зо ри шту, из гра-
ђи ва ње на ци о нал не умет но сти, про фе си о на ли за ци ја Срп ског на род ног по зо-
ри шта, Мо сков ски ху до же стве ни те а тар.

По зор ни ца на шег На род ног По зо ри шта је је ди но ог-
њи ште на ше умет но сти у овим кра је ви ма те они ма, 
ко ји жи ве са умет но шћу, не мо же би ти све јед но, ка ко 
је ра жа ре но то ог њи ште.

До са да шњи ис тра жи вач ки рад на по љу жи во та и ства ра ла штва Пе-
тра Ко њо ви ћа (1883–1970) био је пр вен стве но фо ку си ран на ње гов ком-
по зи тор ски опус, по себ но на раз ли чи те аспек те ње го вог ства ра ња на по-
љу му зич ке сце не. Бо гат кор пус ком по зи то ро вих чла на ка, есе ја и сту ди ја1 

1  Спи са тељ ски опус Пе тра Ко њо ви ћа об у хва та 149 чла на ка раз ли чи тих ти по ва, две мо но-
гра фи је (по све ће не Сте ва ну Мо крањ цу и Ми ло ју Ми ло је ви ћу), три збир ке тек сто ва (Лич но сти, 

UDC 78.071.1:929 Konjović P.
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та ко ђе је пред ста вљао пред мет про у ча ва ња до ма ћих му зи ко ло га, али се 
уоча ва не до ста так ин те грал не и са мо стал не сту ди је на по љу Ко њо ви ће ве 
спи са тељ ске де лат но сти. С тим у ве зи, још увек ни је до вољ но ра све тљен 
ни ње гов ра зно вр стан и успе шан кри ти чар ски ан га жман на по љу ју го-
сло вен ске по зо ри шне умет но сти.2 Да је Пе тар Ко њо вић био чо век ко ји 
је жи вео за те а тар и са те а тром све до чи зна тан број ње го вих чла на ка по-
све ће них про бле ми ма по зо ри шне умет но сти, за тим ње го ви ан га жма ни на 
ви со ким по ло жа ји ма у не ко ли ко ју го сло вен ских по зо ри шта,3 као и дра го-
це на све до че ња ње го вих са рад ни ка, при ја те ља и сту де на та. 

Срп ски ком по зи тор је још у мла до сти раз вио чвр сте и не по ко ле бљи-
ве ста во ве о нео п ход но сти ус по ста вља ња до ма ће на ци о нал не умет но сти 
на раз ли чи тим „фрон то ви ма“. Раз ви је на свест о по тре би не го ва ња раз-
ли чи тих аспе ка та на ци о нал не умет но сти, на ро чи то књи жев но сти, му-
зи ке и по зо ри шта, до би ла је код Ко њо ви ћа сво ју по твр ду и по лет то ком 
ње го вих сту ди ја ком по зи ци је у Пра гу (1904–1906). Ко њо ви ће ви на пи си 
из „пра шког пе ри о да“ све до че о оду ше вље но сти мла дог „кон зер ва то ри-
сте“ бо га тим кул тур но-умет нич ким жи во том че шке пре сто ни це, на ро-
чи то жар ком же љом че шког на ро да за по ступ ним ства ра њем сло же не 
мре же соп стве не на ци о нал не умет но сти. На кон то ли ко ин спи ра тив ног 
дво го ди шњег бо рав ка у Пра гу, срп ски ком по зи тор је це ло куп ну сво ју 
де лат ност по све тио про бле му из гра ђи ва ња до ма ће на ци о нал не умет но-
сти, ко ји је од та да па на да ље по стао ње го ва цен трал на пре о ку па ци ја. У 
окви ру Ко њо ви ће вог мно го стру ког ан га жма на на под руч ју по зо ри шне 
умет но сти – ко је об у хва та не са мо ком по зи тор ски и спи са тељ ски рад 
не го и ње го ве спо соб но сти као управ ни ка раз ли чи тих те а тар ских ку ћа, 
па чак и ре ди те ља – у овом ра ду по себ на па жња би ће по све ће на на по-

Књи га о му зи ци срп ској и сла вен ској и Огле ди о му зи ци), пре во де опер ских ли бре та и не ко ли ко 
пе снич ких ра до ва. 

2  Де лат ност Пе тра Ко њо ви ћа као му зич ког пи сца про у ча ва ла је Рок сан да Пе јо вић у сво-
јим две ма сту ди ја ма (Rok san da Pe jo vić, Kri ti ke, član ci i po seb ne pu bli ka ci je u srp skoj mu zič koj pro-
šlo sti (1825–1918), Be o grad 1994; Рок сан да Пе јо вић, Му зич ка кри ти ка и есе ји сти ка у Бе о гра ду  
(1919–1941), Бе о град 1999). Иако ове зна чај не сту ди је пред ста вља ју нео п ход ну осно ву за сва ки 
ис тра жи вач ки рад у обла сти пи са не ре чи о му зи ци, оне до но се са мо ге не рал ни по глед на про блем-
ски, ти по ло шки и стил ски про фил Ко њо ви ће вих на пи са. Низ по је ди нач них ра до ва по све ће них ра-
све тља ва њу Ко њо ви ће вог мно го стру ког кул тур ног пре га ла штва до при но се по ступ ном ства ра њу 
це ло куп ног „мо за и ка“ ком по зи то ро ве бо га те би о гра фи је. 

3  На кон што је све га не ко ли ко ме се ци оба вљао ду жност управ ни ка Срп ског на род ног по-
зо ри шта то ком пр ве по ло ви не 1921. го ди не, Пе тар Ко њо вић је при хва тио ме сто ди рек то ра Опе ре 
Хр ват ског на род ног ка за ли шта у За гре бу, где је био ан га жо ван до 1926. го ди не. На кон пе то го ди-
шњег ра да у хр ват ској пре сто ни ци, срп ски ком по зи тор би ва управ ник Но во сад ско-осјеч ког по-
зо ри шта све до 1933. го ди не, ка да се вра ћа у за гре бач ко по зо ри ште, где је овог пу та оба вљао 
ду жност управ ни ка до 1935. го ди не. 
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ри ма срп ског ком по зи то ра око про фе си о на ли за ци је Срп ског на род ног 
по зо ри шта, ин сти ту ци је ко ја ове го ди не про сла вља сто пе де се то го ди-
шњи цу свог по сто ја ња. 

* * *

Пр ви на пи си Пе тра Ко њо ви ћа у ко ји ма се рас пра вља о бу ду ћем ра ду 
Срп ског на род ног по зо ри шта по ја ви ли су се 1904. го ди не у но во сад ском 
ли сту По зо ри ште. У 12. бро ју овог ча со пи са мла ди сту дент ком по зи ци је 
оба ве стио је до ма ћу чи та лач ку јав ност о ве о ма успе шном пред ста вља њу 
до ма ће мо дер не књи жев но сти на сце ни пра шког на род ног по зо ри шта, из-
во ђе њем Ну ши ће вог ко ма да „Пу чи на“ пред мно го број ним ауди то ри ју мом. 
Ко њо вић ис ти че да је ова квим ге стом „че шке бра ће“ пре све га учи ње на 
част на шем драм ском пи сцу, на ро чи то уко ли ко се узме у об зир чи ње ни ца 
да је пре во ди лац овог ко ма да био за ин те ре со ван и за пре во ђе ње дру гих 
Ну ши ће вих оства ре ња на че шки је зик за по тре бе пред ста вља ња на че шкој 
по зо ри шној сце ни. Ме ђу тим, Ко њо вић је зна чај овог до га ђа ја са гле дао и у 
ши рим, на ци о нал ним окви ри ма, што се по ка зу је као ти пич на од ли ка на шег 
пи сца. Он сма тра да је при ка зи ва њем Ну ши ће вог ко ма да по сред но обез бе-
ђе на мо гућ ност дру гим срп ским пи сци ма да сту пе „пред оста ли сло вен-
ски свет“.4 Пре ма ње го вом ми шље њу, ко је је не сум њи во обо је но пан сла-
ви стич ким иде ја ма, ства ра ње срп ско-че шких кул тур них ве за по го до ва ло 
би раз во ју до ма ће на ци о нал не умет но сти, те срп ски пи сац по сма тра сце ну 
че шког На род ног ди ва дла као сте пе ник ко ји срп ској књи жев но сти мо же да 
обез бе ди про дор и на дру ге сло вен ске по зо ри шне сце не. 

О кон крет ним по ступ ци ма око ства ра ња срп ско-че шких ве за Ко њо-
вић је пи сао већ у на ред ном бро ју ча со пи са По зо ри ште. Наш пи сац је 
пра тио до га ђа је ко ји су обе ле жи ли ви ше днев ни бо ра вак Ан то ни ја Ха џи-
ћа, „под на че о ни ка“ Дру штва за Срп ско на род но по зо ри ште, ко ји је са че-
шким пи сцем и ре ди те љем Ја ро сла вом Ква пи лом (Ja ro slav Kva pil) пре-
го ва рао о ус по ста вља њу ве за из ме ђу пра шког и но во сад ског по зо ри шта. 
Ко њо вић је са не скри ве ним оду ше вље њем кон ста то вао да су обе „пре-
го ва рач ке стра не“ уви де ле „по тре бу збли же ња сло вен ских по зо ри шта, 
пре ко ко јих се нај бо ље не гу је сло вен ска уза јам ност и ис по ља ва иде ја 
Сло вен ства“.5 Уза јам но го сто ва ње срп ских и че шких драм ских умет ни ка, 

4  Пе тар Ко њо вић, Ну ши ће ва Пу чи на на че шкој на род ној по зо ри ни ци у Пра гу. – По зо ри ште, 
год. XXIX, бр. 12, 1904, 81 

5  Пе ра Ко њо вић, Збли же ње на шег на род ног и че шког на род ног по зо ри шта. – По зо ри ште, 
XXIX, бр. 13, 1904, 86. 
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ко је су уго во ри ли Ха џић и Ква пил, пред ста вља ло би пре ма Ко њо ви ће вим 
ре чи ма „ва и сти ну зна ме ни ти до га ђај у на шем На род ном по зо ри шту“,6 те 
по зи ва не са мо но во сад ску публику не го и пу бли ку из око ли не да та да 
до ђе у по зо ри ште „да ви ди, шта је истин ски и шта је ле по на по зор ни-
ци“.7 Из на ве де них ми сли мла дог сту ден та на зи ру се и основ ни по сту ла ти 
ње го вог умет нич ког cre da, ко ји се за сни ва ју на ми сли о на да све обе ћа-
ва ју ћем осла ња њу до ма ћих про дук тив них сна га на кул тур но раз ви је ни-
је сло вен ске сре ди не. Го ру ће пи та ње о то ме ко јим пу тем тре ба да по ђе 
срп ска умет ност, пи та ње ко је је „му чи ло“ про та го ни сте та да ак ту ел ног 
дис кур са о фор ми ра њу ста ту са це ло куп не срп ске умет но сти, чи ни се да 
је у Ко њо ви ће вом слу ча ју до би ло од го вор већ на са мом по чет ку ње го ве 
спи са тељ ске де лат но сти. Ње го ва на кло ње ност „ис точ ној ори јен та ци ји“, 
ка ко ју је сам на зи вао, ни је до жи ве ла ни ка кве из ме не то ком ду го го ди-
шњег кул тур но-умет нич ког пре га ла штва. 

* * *
Пре не го што се пре ђе на раз ма тра ње кључ них Ко њо ви ће вих тек-

сто ва о Срп ском на род ном по зо ри шту, на ста лих уочи про сла вља ња пе де-
се то го ди шњи це по сто ја ња овог „на ци о нал ног ме зим че та“, нео п ход но је 
освр ну ти се на оне пи шче ве на пи се из „пра шког пе ри о да“ ко ји пред ста-
вља ју основ ни из вор ње го вих ми сли о раз ли чи тим аспек ти ма по зо ри шне 
умет но сти. Бо гат кул тур но-умет нич ки жи вот у Пра гу, по знан ство са Ква-
пи ло ви ма, а по себ но су срет са умет нич ким прин ци пи ма Мо сков ског ху-
до же стве ног те а тра са глум цем и ре ди те љем Ста ни слав ским (Кон стант-
нин Сер ге е вич Ста ни слав ский) на че лу по твр ђу ју да је ди на ми ка пра шке 
сре ди не ве о ма по го до ва ла раз во ју Ко њо ви ће ве умет нич ке лич но сти. Не-
ко ли ко за кљу ча ка из тих на пи са пред ста вља ће ва жну под ло гу за раз у ме-
ва ње ка сни јих пи шче вих рас пра ва, фо ку си ра них на пер спек ти ве Срп ског 
на род ног по зо ри шта, ко је се та да на ла зи ло на сво је вр сном рас кр шћу. 

То ком бо рав ка у че шкој пре сто ни ци Ко њо вић је имао за до вољ ство 
да при су ству је ви ше днев ном по зо ри шном пра зни ку ко ји су при ре ди ли 
чла но ви Мо сков ског умет нич ког по зо ри шта. Ком по зи тор је у на став ци ма 
и ве о ма ис црп но оба ве стио срп ску јав ност о умет нич ким ква ли те ти ма 
ру ског ан сам бла у бе о град ском ли сту Но ва искра. У пр вом де лу свог оп-
се жног члан ка Ко њо вић је пред ста вио не ке од прин ци па Ста ни слав ског 
ко ји су очи глед но оста ви ли трај ни ути сак на срп ског ком по зи то ра: „Хар-

6  Исто, 87. 
7  Исто. 
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мо ни ја, пот пу на хар мо ни ја ме ђу сви ма игра чи ма, од пр вог до по след њег, 
ри там и ди на ми ка њи хо ва го во ра, ко ји се сли ва у не ка кву про сту ме ло-
ди ју, чи ни да не са мо гле да те тај жи вот, ко ји вам се при ка зу је, не са мо да 
се ди ви те тој ова пу ће ној ми сли пе сни ко вој, не го да осе ћа те тај жи вот, те 
чи сто по ве ру је те да сте и са ми ме ђу тим љу ди ма, ди ше те њи хов ва здух, а 
кроз вас стру ји њи хов бол и њи хо ва ра дост“.8 Ин си сти ра ње на под јед на-
ком уче шћу свих глу ма ца на сце ни, од оних глав них до оних са спо ред-
ном уло гом, пред ста вља зна чај ну и ути цај ну те ко ви ну „ху до же стве ни ка“. 
Основ ни прин цип овог ан сам бла са сто јао се у пре ва зи ла же њу ин ди ви-
ду ал них по тре ба и стре мље ња у ко рист за јед нич ког ства ра ња пот пу ног 
бин ског при ка за, ко ји зра чи при род но шћу и жи вот но шћу по зо ри шне 
игре. Та ква ко лек тив на пре да ност умет нич ком по слу би ла је и основ ни 
циљ Пе тру Ко њо ви ћу у уло зи управ ни ка ју го сло вен ских по зо ри шта. 

Из го ре ци ти ра ног од лом ка по себ но се из два ја пи шчев ис тан чан 
слух за ла тент не му зич ке ква ли те те глу мач ког го во ра на сце ни, о че му 
је не што ви ше пи сао у по след њем на став ку исто и ме ног члан ка: „Ру ски 
глум ци не ви чу мно го на по зор ни ци, и не ра чу на ју мно го са про сто ром 
по зо ри шне двор ни це; они го во ре се би ви си ном гла са ка ква је у обич ном 
жи во ту и ка ква од го ва ра из ра зи то сти пе снич ког сло га“.9 Сва ка ко да је 
ова ква тех ни ка го во ра на по зо ри шној сце ни, у ди ја ло гу са те ко ви на ма 
Му сорг ско вог (Мо дест Му сорг ский) и Ја на че ко вог (Le oš Janáček) ре а-
ли зма, ре зул ти ра ла спе ци фич ним во кал ним пи смом у Ко њо ви ће вим му-
зич ко-сцен ским де ли ма, ко је пред ста вља вер ну му зич ку тран спо зи ци ју 
на род ног го во ра. Ком по зи то ро во осе тљи во ухо уочи ло је и ра зно вр сност 
тем бро ва гла со ва ру ских глу ма ца ко ји до дат но ожи вља ва ју ка рак тер 
драм ских ли ко ва ко је ту ма че. Бри жљи ва ка рак те ри за ци ја сва ког глум ца 
на по зор ни ци, на ро чи то у окви ру увек про бле ма тич них ма сов них сце на, 
та ко ђе је оста ви ла сна жан ути сак на Пе тра Ко њо ви ћа, ко ји се ов де по ка-
зу је не са мо као по зо ри шни чо век на кло њен ре а ли зму већ и као пе дан тан 
по сма трач и ана ли ти чар ра зно ли ких про бле ма ове сло же не умет но сти. На 
са мом кра ју овог оп се жног члан ка о мо сков ским глум ци ма, Ко њо вић је 
до дат но по твр дио сво ју ори јен та ци ју ка „ино ва тив ном“ Ис то ку на су прот 
„ис тро ше ног“ За па да, те на сле де ћи на чин об ја шња ва сво ју на кло ње ност 
сло вен ским из во ри ма: „А ми, ко ји смо у по чет ку умет нич ког раз ви ја ња, 
и ко ји ипак та ко ра до упи ре мо очи на за пад, ду ху на шем и туђ и уда љен, 
ва ља да се трг не мо, да се обр не мо овом све жем из во ру, овој но вој умет-

8  Пе ра Ко њо вић, Мо сков ско умет нич ко по зо ри ште. – Но ва искра, VI II, бр. 4, 1906, 118. 
9  Пе ра Ко њо вић, Мо сков ско умет нич ко по зо ри ште. – Но ва искра, VI II, бр. 7, 1906, 219.
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нич кој пу та њи, њо ме да по ђе мо, од ње да учи мо. Дух ру ске умет но сти 
не ка за дах не и нас, дух на ма та ко сро дан и бли зак, дух ко ји је ве лик и 
кре по сан и ко ји жи вот да је“.10 

* * *
Ути цај ни прин ци пи Ста ни слав ско ве глу ме и ре жи је про на шли су 

сво ју при ме ну у ка сни јим Ко њо ви ће вим кри тич ким при ка зи ма драм ских 
и опер ских пред ста ва, као и то ком оба вља ња ду жно сти управ ни ка по зо-
ри шта у Но вом Са ду, Оси је ку и За гре бу. Не ко ли ко сто жер них чла на ка 
ко ји се од но се на кри тич ки при каз та да шњег ра да Срп ског на род ног по-
зо ри шта, об ја вље них 1909. и 1910. го ди не, по ка зу ју уплив плод них ути-
ца ја бо га те умет нич ке сре ди не че шке пре сто ни це, на ро чи то прин ци па 
Ста ни слав ског. Не про мен љи вост пи шче вих ста во ва и ње го ва до жи вот на 
вер ност ре а ли зму ру ског ре ди те ља уоча ва се и у на пи си ма ко ји се од но се 
на по сло ва ње дру гих по зо ри шних ку ћа, у ко ји ма је ра дио то ком два де се-
тих и три де се тих го ди на про шлог ве ка. Прин цип му зич ке тран спо зи ци је 
сва ко днев ног го во ра ова пло ћен је ка ко у са мим Ко њо ви ће вим му зич ким 
дра ма ма та ко и у пре да ва њи ма о звуч ној пла сти ци тек ста, са чу ва них је ди-
но у ру ко пи су, ко ја је др жао сту ден ти ма глу ме и ком по зи ци је бе о град ске 
Му зич ке ака де ми је. 

У спо ме ну тим члан ци ма на ста лим уочи пе де се то го ди шњи це по сто-
ја ња Срп ског на род ног по зо ри шта, Пе тар Ко њо вић је ве о ма си сте ма тич-
но из дво јио две гру пе про бле ма ко ји зах те ва ју што бр же и ефи ка сни је 
ре ша ва ње. У гру пу тзв. спољашњихфактора Ко њо вић је убро јао по-
зо ри шну кри ти ку, про блем ре до сле да го сто ва ња СНП-а и ус по ста вља ње 
прет плат нич ког си сте ма. Мла ди пи сац се ве о ма оштро су прот ста вио та-
да шњој ни ма ло про фе си о нал ној му зич кој кри ти ци, за ко ју твр ди да уоп-
ште ни је по зва на „да го во ри у име умет но сти ни о њој“. Он сма тра да 
ре цен зен ти ње го вог до ба не ма ју ни нео п ход но ис ку ство ни ти по треб но 
зна ње о умет нич ким и, по себ но, по зо ри шним за ко ни ма. По врх све га, Ко-
њо вић кон ста ту је од су ство осе ћа ја за на чин и стил пи са ња јед не умет нич-
ке кри ти ке. Он та ко ђе ис ти че да је уло га ква ли тет не кри ти ке ви ше стру ка, 
те да она мо ра да по кре ће и под сти че на рад, као и да игра уло гу по сред-
ни ка из ме ђу пу бли ке и умет но сти. За да так струч ног кри ти ча ра у на шим 
сре ди на ма је сте и да апе лу је на по ди за ње дру штве не све сти о уло зи по зо-
ри шта, јер пре ма Ко њо ви ће вом ми шље њу ни је све јед но ка ко функ ци о ни-
ше јед на ин сти ту ци ја од на ци о нал ног зна ча ја као што је Срп ско на род но 

10  Исто, 220. 
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по зо ри ште. Ко ли ко кри ти чар ска де лат ност пред ста вља ва жан фак тор у 
кон сти ту и са њу сме ра на ци о нал не по зо ри шне умет но сти све до че на ред-
не Ко њо ви ће ве ре чи: „кри ти ка ва ља да бу де ту мач умет но сти и вас пи тач 
пу бли ке, али пре све га за да так је кри ти ци, да ис пра вља и по ка зу је пут, ко-
јим на ша умет ност ва ља да иде“.11 Срп ски пи сац је без сум ње по сма трао 
ин сти ту ци ју по зо ри шта као сна жно аги та ци о но сред ство у до ба фор ми-
ра ња на ци о нал ног иден ти те та, те је же лео да оно бу де во ђе но ја сном ви-
зи јом и пре ци зним за да ци ма. 

У члан ку Ви ше ре да у спо ља шњем ра ду Срп ског на род ног по зо ри шта!, 
об ја вље ном 1910. го ди не у ли сту По крет12, Ко њо вић је ис та као да се ре гу-
ли са ње спо ља шњих при ли ка ове по зо ри шне ку ће мо же по сти ћи уво ђе њем 
ре да у пу то ва ње по зо ри шне дру жи не и ус по ста вља њем прет плат нич ког 
си сте ма. С об зи ром да се спе ци фич ност овог те а тра та да са сто ја ла у ње-
го вој „пу ту ју ћој при ро ди“, што је у прак си под ра зу ме ва ло ве чи то кре та ње 
по зо ри шне тру пе и ме ња ње пу бли ке, Ко њо вић на гла ша ва да је нео п ход но 
уна пред утвр ди ти рас по ред го сто ва ња СНП-а у свим срп ским ме сти ма, те 
да о то ме бу ду на вре ме оба ве ште ни ме сни по зо ри шни од бо ри, чи ји је за да-
так да се, што је ви ше мо гу ће, при др жа ва ју утвр ђе ног про гра ма. Уво ђе ње 
ре дов не ме сеч не прет пла те за пред ста ве Срп ског на род ног по зо ри шта би-
ле би од ко ри сти и за пу бли ку и за по зо ри шну упра ву. На тај на чин гра ђа ни 
не би то ли ко осе ти ли ма те ри јал ни не до ста так у свом бу џе ту услед пла ћа ња 
ка ра та за пред ста ве, а упра ва по зо ри шта би уна пред зна ла ка квим при хо-
дом рас по ла же за на ред ну се зо ну. Та ко би бу џет по зо ри шта био до ве ден у 
рав но те жу и би ла би фор ми ра на стал на пу бли ка, нео п ход на за оп ста нак са-
ме ин сти ту ци је. По ред на ве де них про бле ма ко ји се ти чу фор ми ра ња струч-
не кри тич ке ми сли, за тим ре до сле да го сто ва ња и уво ђе ња прет пла те као 
кон стант ног из во ра фи нан си ја, нео п ход них за ду го роч ни оп ста нак Срп ског 
на род ног по зо ри шта, Ко њо вић је ин си сти рао на по тре би де цен тра ли за ци је 
на ци о нал не умет но сти, што пред ста вља по твр ду да су ње го ве ми сли и да-
нас са свим ак ту ел не и при ме њи ве. 

Да ле ко сло же ни је и де ли кат ни је про бле ме Ко њо вић уоча ва у до ме ну 
тзв. унутрашњихфактора, ко је чи не пре све га и из над све га ре пер то ар, 
као и сми шље на по де ла ра да уну тар по зо ри шне ку ће и про фе си о на ли-
за ци ја ан сам бла, ка ко драм ског та ко и му зич ког. Де таљ но ана ли зи ра ју-
ћи ре пер то ар но во сад ског по зо ри шта у оп се жном члан ку У по во ду ма-

11  Пе тар Ко њо вић, У по во ду ма ле ста џо не. – Но во по зо ри ште, год. I, бр. 14, 1909, 53. 
12  Пе ра Ко њо вић, Ви ше ре да у спо ља шњем ра ду Срп ског на род ног по зо ри шта!. – По крет, 

св. 5, 1910, 28–35. 
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ле ста џо не13, срп ски пи сац је оштро кри ти ко вао не струч ност оних ко ји 
са ста вља ју ре пер то ар јед ног на ци о нал ног по зо ри шта. Од су ство идеј ног 
про гра ма и сми шље не умет нич ко-књи жев не ди рек ти ве, за шта се срп ски 
пи сац за ла гао, нај бо ље се уоча ва у не у ку сно ша ре ном ре пер то а ру, у ко јем 
се не пре по зна је ни ка ква до ми нант на цр та ко ја би ука зи ва ла на сми шље-
ну про грам ску по ли ти ку. О то ме све до че на ред не пи шче ве ре чи: „На род-
ни ре пер то ар се обр тао око пре ра де ма ђар ских ’népszinmü’-а, и те пре ра-
де до ве де не су срећ но до ап сурд но сти; кла си ци зам је спа са вао Шек спир 
са не ко ли ко нај по зна ти јих, са мо вољ но пре ра ђе них, рђа во ин сце ни са них 
и па те тич но оде кла мо ва них тра ге ди ја, а ро ман ти ка бе ше сен ти мен тал но-
-вод њи ка ва“.14 Уме сто не мач ких ша љи вих ига ра, за ко је твр ди да су „без 
са др жи не, без ви ца и без ду ха“, као и „вр ло че сто фри вол них“ фран цу-
ских ко ме ди ја, Пе тар Ко њо вић пред ла же да се уве ду кла сич не Шек спи-
ро ве ко ме ди је. По ред очи глед ног од су ства од ре ђе не про грам ске иде је, из 
ци ти ра ног од лом ка се та ко ђе иш чи та ва и ама тер ски при ступ при ка зи ва-
њу озбиљ них драм ских де ла. Ко њо вић је уочио и да је у но во сад ском 
по зо ри шту по сто ја ла прак са не до пу сти во бр зог уве жба ва ња драм ских 
пред ста ва, ко је је у не ким слу ча је ви ма тра ја ло са мо по не ко ли ко да на. 
Та кав ма нир ко ји очи глед но по ка зу је од су ство умет нич ке са ве сти, ка ко 
твр ди Ко њо вић, до но сио је не до ста так уве жба но сти и уигра но сти ан сам-
бла као це ли не, као и че сту уко че ност глу ма ца на сце ни. 

Нај го ри сег мент ра да Срп ског на род ног по зо ри шта Ко њо вић уоча ва 
у ло шем из бо ру му зич ко-сцен ских де ла, што не сум њи во ука зу је на од-
су ство осе ћа ја за умет нич ки ква ли тет. Аутор сма тра да се опе ре те по пут 
Wal zer tr äum, Dol lar prin zes sin или Mam’zel le Ni to usche15 ни ка ко не сме ју 
про мо ви са ти пред срп ском по зо ри шном пу бли ком ко ја се на ла зи „на по-
чет ку ње на му зи кал ног раз во ја“.16 Ко њо вић је упу тио иро нич но пи та ње 
о то ме да ли је за да так Срп ског на род ног по зо ри шта да се так ми чи са 
пут нич ким по зо ри шти ма, ка фан ским ор ке стри ма и вер гло ви ма, ко ји не-
гу ју сла ду ња ве вал цер ске ме ло ди је беч ке про ве ни јен ци је. С об зи ром да је 
Ко њо вић до де лио ми си о нар ску уло гу но во сад ском по зо ри шту, уло гу ко ја 
под ра зу ме ва све сно кре и ра ње умет нич ког уку са по зо ри шне пу бли ке, ба-

13  Пе тар Ко њо вић, У по во ду ма ле ста џо не. – Но во по зо ри ште, год. I, бр. 14–21, 1909.
14  Пе ра Ко њо вић, За што је по треб но по ве сти реч о на шем На род ном по зо ри шту? – По-

крет, св. 5, 1910, 8. 
15  Опе ре те Чар вал це ра Оска ра Штра у са (Oskar Stra uss) и До лар ска прин це за Ле о пол да 

Фа ла (Le o pold Fall) на ста ле су 1907. го ди не. Во двиљ-опе ре та Го спо ђи ца Ни туш Лу ја Рон жеа (Lo-
u is Ron ger) ком по но ва на је 1883. го ди не. 

16  Пе тар Ко њо вић, У по во ду…, бр. 18, 69. 
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нал на му зич ко-сцен ска оства ре ња сум њи вог ква ли те та не сме ју на ћи ме-
сто на ре пер то а ру, као што не сме ју чи ни ти ни ње го ву осно ву. С об зи ром 
на та да ак ту ел не скром не из во ђач ке мо гућ но сти у до ме ну му зич ке гра не 
по зо ри шта, Ко њо вић ипак не ми сли да она тре ба да бу де уки ну та, већ 
пред ла же на чин по сте пе ног фор ми ра ња ква ли тет ног опер ског ре пер то а-
ра. У да тим окол но сти ма нај бо ље би би ло по че ти са уве жба ва њем јед но-
став них, не пре тен ци о зних, али ипак ква ли тет них му зич ко-сцен ских де ла 
лак шег жан ра. Ка да се са вла да по чет на сте пе ни ца му зич ког ре пер то а ра, 
мо же се пре ћи на „осва ја ње“ сло же ни јих опер ских оства ре ња, за кљу чу је 
Пе тар Ко њо вић. По ред кри тич ког од но са пре ма тра ди ци ји опе ре те, срп-
ски ком по зи тор је из гра дио и не га ти ван став пре ма од ре ђе ним оства ре-
њи ма ита ли јан ске и фран цу ске опер ске про дук ци је XIX ве ка. Ње го ва на-
кло ње ност ре а ли стич ким опер ским оства ре њи ма, сна жног и истин ског 
драм ског на бо ја, по себ но је би ла усме ре на на ита ли јан ски ве ри зам, Би-
зе о ву (Ge or ges Bi zet) Кар мен, као и на тра ди ци ју сло вен ске опе ре (Му-
сорг ски, Ја на чек).17 Ко њо вић се то ком чи та вог управ нич ког ве ка, где год 
да је оба вљао ту ду жност, за ла гао за из гра ђи ва ње „сла вен ског му зич ког 
ре пер то а ра“, од но сно за по ста вља ње опе ра / му зич ких дра ма ка ко до ма-
ћих ком по зи то ра та ко и му зич ко-сцен ских оства ре ња ру ских и че шких 
ауто ра. Уме сто беч ке и па ри ске опе ре те, ко ја је би ла по себ но оми ље на у 
но во сад ском по зо ри шту, Ко њо вић је пред ла гао да се под сти че не го ва ње 
до ма ћег ко ма да са пе ва њем. 

Што се ти че рас по ло жи вих (ре)про дук тив них сна га у Срп ском на-
род ном по зо ри шту, Ко њо вић је сма трао да се мо ра спро ве сти нео п ход-
на про фе си о на ли за ци ја ан сам бла и сми шље на по де ла ра да. Он се оштро 
про ти вио прин ци пу упо тре бе драм ских умет ни ка, осим по не ких, у окви-
ру опе рет ских пред ста ва, по себ но оних ко ји на сво јим пле ћи ма но се те-
рет чи та вог драм ског ре пер то а ра. Исто та ко сма тра да глум ци не сме ју 
би ти „ре гру то ва ни“ у хор ски ан самбл, по го то во они ко ји ни су до ра сли 
том за дат ку или се тек на ла зе на по чет ку сво је умет нич ке ка ри је ре. Ко-
њо вић ис ти че да мо ра по сто ја ти хор ски ан самбл као по себ но из во ђач-
ко те ло, ко је сва ко днев но уве жба ва про грам по не ко ли ко са ти, с тим да 
по не ки члан хо ра мо же при хва ти ти ма њу уло гу у драм ској пред ста ви. 
Што се ти че во кал них со ли ста, наш кри ти чар је по хва лио Дра гу Спа сић, 
упо зо ра ва ју ћи при том да му зич ки део ре пер то а ра не мо же оп ста ти уко-
ли ко се ан га жу ју пе ва чи скром ни јих мо гућ но сти од ње них. Што се ти че 

17  Ко њо вић је ве о ма ис црп но го во рио о европ ској опер ској тра ди ци ји у члан ку Ри хард Ваг-
нер и мо дер на умет ност, об ја вље ном 1906. го ди не у ли сту Но ва искра (бр. 9, 10 и 11–12). 
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ор ке стар ског ан сам бла, та да шња прак са је под ра зу ме ва ла или упо тре бу 
вој ног ор ке стра или за ме ну у ви ду хар мо ни ју ма. Мо же мо са мо прет по-
ста ви ти ка кво је Ко њо ви ће во ми шље ње би ло у ве зи са из во ђе њем опер-
ског де ла на хар мо ни ју му, јер у слу ча ју вој ног ор ке стра ни је ви део не ка-
кву умет нич ку пер спек ти ву. На ве де не ми сли Пе тра Ко њо ви ћа не сум њи во 
упу ћу ју на то да се он за ла гао за нео п ход ну по де лу ра да, ко ја је зах те ва ла 
про фе си о нал не драм ске и му зич ке умет ни ке, ко ји ће оба вља ти по сао за 
ко ји су се и шко ло ва ли. 

По ред про фе си о на ли за ци је му зич ког ан сам бла, Ко њо вић се за ла гао 
и за не го ва ње угла ђе не и со фи сти ци ра не глу мач ке игре, ко ја би сво ју при-
ме ну про на шла не са мо у драм ским не го и у му зич ким пред ста ва ма. Кри-
ти ку ју ћи до ма ћу глу мач ку прак су „с обе стра не Са ве“, Ко њо вић се по себ-
но за у ста вља на сцен ском го во ру драм ских умет ни ка, јер тај аспект за на-
та сма тра јед ним од нај ја чих сред ста ва глу ме. Чи ни се да је Ко њо ви ћев 
де ли ка тан, му зич ки шко ло ван слух, за слу жан за кон ста то ва ње сле де ћих 
не до ста та ка глу мач ког го во ра на до ма ћим по зо ри шним сце на ма: „Не ма 
ту још ни тра га о пре чи шће ном ак цен ту, о тон ском па да њу, за о кру гље но-
сти во ка ла, без че га не ма чи ста ни жи ва је зи ка, ни ти се он мо же осе ти ти 
она кав, ка кав је кад се раз ви је у сво јим ме ло диј ским ли ни ја ма, ко је се 
че сто да ју но та ма од ре ди ти у сво ме бо гат ству на гла ска и у му зи кал ној 
из јед на че но сти“.18 Му зич ка при ро да Ко њо ви ће ве лич но сти очи глед но је 
има ла упли ва и у ње го ве ми сли о по зо ри шту, јер је он оче ки вао да чу је 
ла тент ну му зи ку у сцен ском го во ру срп ских глу ма ца, ко ју је опа зио код 
„ху до же стве ни ка“ не ко ли ко го ди на ра ни је то ком пра шких сту ди ја. С дру-
ге стра не, спе ци фич не во кал не де о ни це ње го вих му зич ких дра ма из и ску-
ју зна чај ну до зу ква ли тет не глу мач ке дик ци је у ин тер пре та ци ји опер ских 
пе ва ча, што сва ка ко ука зу је на те сну по ве за ност му зич ког и драм ског 
прин ци па у Ко њо ви ће вом дис кур су. Ути цај Ста ни слав ског уоча ва се и 
у Ко њо ви ће вом зах те ву за под ре ђи ва њем глум ца као ин ди ви дуе це ли ни 
бин ског при ка за. Он твр ди да је драм ском умет ни ку, као уоста лом и јед-
ном опер ском пе ва чу, нај те же да сво ју же љу за ис ти ца њем по ста ви у дру-
ги план, те да сво ју игру у пот пу но сти по све ти оства ри ва њу је дин ства са 
свим оста лим аспек ти ма бин ске сли ке. 

По ред на ве де них еле ме на та ко је је Ко њо вић сма трао при о ри те ти-
ма у про це су бу ду ће про фе си о на ли за ци је Срп ског на род ног по зо ри-
шта, из два ја ју се два ве о ма бит на де та ља, ко ја нас по но во вра ћа ју у 
Ко њо ви ће ве „пра шке го ди не“ и ње гов „суд бо но сни“ су срет са умет но-

18  Пе ра Ко њо вић, Про блем по зо ри шне умет но сти. – По крет, св. 5, 1910, 38.
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шћу Ста ни слав ског и ње го ве глу мач ке тру пе. По ред зах те ва за струч но 
оспо со бља ва ње ка дро ва, ка ко оних ко ји ди рект но уче ству ју на са мој 
по зор ни ци (драм ски и му зич ки умет ни ци, сце но гра фи, ре ди те љи) та ко 
и оних ко ји сво јом ком пе тент ном кри ти ком усме ра ва ју рад те а тар ске 
ку ће, Ко њо вић се за ла гао за ства ра ње истин ске умет нич ке ат мос фе ре, 
ко ја под ра зу ме ва стро гу ди сци пли ну и ви со ку умет нич ку по све ће ност 
за по сле них. Та кву истин ску пре да ност кул ту умет но сти, ка ко је сам го-
во рио, пре по знао је у ре до ви ма мо сков ских „ху до же стве ни ка“. Иако се 
на ред не ре чи од но се на за гре бач ко по зо ри ште, оне мо гу би ти при ме ње-
не и на Срп ско на род но по зо ри ште, јер је Ко њо вић у обе ма театaрским 
ку ћа ма уочио упра во не до ста так сле де ћег: „Umet nič ka di sci pli na je ele-
me nat ko ji ce lu ka za li šnu at mos fe ru či ni sve žom, va zdu šnom, spo sob nom za 
la ko di sa nje, za ener gi čan i po le tan rad“.19 

* * *
На осно ву про у че них на пи са Пе тра Ко њо ви ћа о му зи ци и по зо ри-

шту, про чи та них све до че ња ње го вих са рад ни ка и при ја те ља, као и на кон 
де таљ ни јег раз ма тра ња би о граф ских по да та ка, мо же се без сум ње за кљу-
чи ти да је овај ком по зи тор, му зич ки пи сац, по зо ри шни чо век и пе да гог 
за слу жио да бу де сим бо лич но име но ван као је дан од сто жер них сту бо-
ва срп ске умет но сти. Сва ки аспект ње го вог кул тур ног пре га ла штва био 
је усме рен у прав цу кон сти ту и са ња нео п ход них ин сти ту ци ја од на ци о-
нал ног зна ча ја. Зна чај ни кван ти тет ен ту зи ја зма Ко њо вић је по ка зао још 
за вре ме сту ди ја ком по зи ци је у Пра гу, ка да је по кре нуо ини ци ја ти ву за 
из да ва ње струч ног му зич ког ча со пи са Срп ски му зич ки лист. У че шкој 
пре сто ни ци је по чео и да про у ча ва сло же ни свет по зо ри шне умет но сти, 
као и да буд но пра ти до ма ће по зо ри шне при ли ке. Дво го ди шњи бо ра вак у 
Пра гу до при нео је пот пу ном из гра ђи ва њу Ко њо ви ће ве умет нич ке лич но-
сти, ко ја се по том из ра жа ва ла не са мо пу тем му зи ке не го и кроз пи са ну 
реч о раз ли чи тим аспек ти ма на ци о нал не умет но сти. Наш пи сац ни је се 
за др жао са мо на оштрој, ма да увек до бро на мер ној кри ти ци, већ је сво ја 
убе ђе ња про по ве да на кроз на пи се спро во дио у де ло, а пре ма ми шље њу 
мно гих сво јих са рад ни ка у то ме је и ус пео. 

Иако се уз име Пе тра Ко њо ви ћа нај пре ве зу је ње го во обим но и ра-
зно ли ко ком по зи тор ско ства ра ла штво, по том на да све зна чај но осни ва ње 
Му зи ко ло шког ин сти ту та у Бе о гра ду 1947. го ди не, пр ве на уч не ин сти ту-
ци је тог ти па на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је, као и ње го ви пи о нир ски 

19  Pe tar Ko njo vić, Lič no sti, Za greb 1919, 198.



90

на по ри око фор ми ра ња на став ног пла на бе о град ске Му зич ке ака де ми је, 
уво ђе њем Драм ског од се ка и пред ме та Му зич ки фол клор, овај ви ше стра-
ни кул тур ни пре га лац та ко ђе је по све тио свој чи тав век из гра ђи ва њу не-
ко ли ко по зо ри шних ку ћа од на ци о нал ног зна ча ја. У до ба ка да се Срп-
ско на род но по зо ри ште на ла зи ло на сво је вр сном рас кр шћу, Ко њо вић се 
оштро за ла гао за пре ва зи ла же ње свих тра го ва ди ле тан ти зма. Све стан да 
је но во сад ско по зо ри ште на ста ло у вре ме ка да је срп ском на ро ду би ла 
по тре бна ин сти ту ци ја око ко је ће оку пља ти и не го ва ти свој на ци о нал ни 
иден ти тет, Ко њо вић је ипак ис ти цао да је то вре ме про шло и да Срп ско 
на род но по зо ри ште мо ра да пре у зме од го вор ни ју уло гу. Он је че сто спо-
ми њао да мо ра пре ста ти то „до ба слу же ња ту ђој умет но сти“, од но сно да 
је нео п ход но учи ни ти све на по ре да се ре пер то ар ска по ли ти ка свих на-
ци о нал них по зо ри шта, па та ко и но во сад ског, мо ра фор ми ра ти са ци љем 
да се ство ри од ре ђе ни про грам ко ји ће пред ста вља ти пра ви узор до ма ћим 
умет ни ци ма и пу бли ци. Иако овај рад све до чи о то ме да је Пе тар Ко њо-
вић ве о ма кри тич ки са гле да вао рад Срп ског на род ног по зо ри шта, има-
ју ћи на тај на чин да ка же ма ло по хвал них ре чи за ову ин сти ту ци ју, мо ра 
се има ти у ви ду да је ње го ва кри тич ка оштри ца и сме лост у из ла га њу 
увек по ти ца ла из ње го ве до бро на мер но сти и ве ли ке же ље за кул тур ним 
и на ци о нал ним на прет ком. Оно што и да нас чи ни Ко њо ви ће ве ре чи за ни-
мљи вим, све жим и по уч ним, је сте њи хо ва пот пу на при ме њи вост и ак ту-
ел ност. Зар не би смо мо гли и да нас не што да на у чи мо или да се мо жда 
под се ти мо не ких ста рих пра ви ла и до брих са ве та ко је је Пе тар Ко њо вић 
за пи си вао пре јед ног ве ка? Због то га сма трам ва жним да се и у бли ској 
бу дућ но сти по све ти па жња ис тра жи ва ча на жи вот и рад Пе тра Ко њо ви ћа, 
по го то во оне сег мен те ко ји до са да ни су у то ли кој ме ри осве тље ни. Овај 
на уч ни рад пред ста вља по чет ни им пулс за да ље про у ча ва ње Ко њо ви ће-
вог ан га жма на на по љу ју го сло вен ске по зо ри шне умет но сти. 
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Je le na Glu ši ca

PE TAR KO NJO VIĆ  
AND THE SER BIAN NA TI O NAL THE A TRE

Sum mary

Alt ho ugh it has al ready been tre a ted sci en ti fi cally on nu me ro us oc ca si ons, the rich wri-
ting ac ti vity of Pe tar Ko njo vić (1883–1970) still has many aspects of the com po ser’s ver sa ti le 
cul tu ral zeal that call for a de e per study. The aim of this sci en ti fic pa per is fo cu sed pre ci sely 
on the de tec tion of tho se parts of the “mo sa ic” of Ko njo vić’s bi o graphy that in the ne ar fu tu re 
wo uld con tri bu te to wards cre a ting a com ple te pic tu re of the ar tist. On the oc ca sion of ce le bra-
ting the 150th an ni ver sary of the Ser bian Na ti o nal The a tre in No vi Sad, I think that it is very 
im por tant to re pre sent tho se seg ments of Ko njo vić’s li te rary opus that are re la ted to the pro-
fes si o na li za tion of the said the a tre.

The ar ti stic per so na lity of Pe tar Ko njo vić fully for med du ring the two years of study in 
Pra gue (1904–1906). Ko njo vić be gan to study the com plex world of the a tre arts whi le vi si ting 
the Pra gue Na ti o nal The a tre, whe re a “fa te ful” me e ting oc cur red with the ar ti stic prin ci ples of 
the Mo scow Art The a tre, led by Sta ni slav ski. Re a li stic ac ting and di rec ting, a de ep com mit-
ment to the cult of art and strict ar ti stic di sci pli ne are among the many cha rac te ri stics that are 
as so ci a ted with the fa mo us tro u pe of Mo scow dra ma ar tists. From the mo ment he first ca me 
in to con tact with the prin ci ples of Sta ni slav ski, the Ser bian com po ser and wri ter be ca me the ir 
li fe-long ad mi rer, applying them both in his own cri ti cal re vi ews of dra ma and ope ra per for-
man ces in No vi Sad and Za greb, as well as in his work as the the a tre di rec tor in the Yugo slav 
the a tre ho u ses. 

The key texts re la ting to Ko njo vić’s fight for the pro fes si o na li za tion of the Ser bian Na ti-
o nal The a tre bring a very syste ma tic di vi sion in to two gro ups of pro blems that re qu i re ef fi ci ent 
and qu ick so lu ti ons. The so-cal led do main of ex ter nal fac tors in clu de the cre a tion of ade qu a te 
art cri ti cism, esta blis hing an or der of the to urs and the in tro duc tion of the subscrip tion system. 
By fo ste ring com pe tent and styli sti cally ap pro pri a te cri ti cism it wo uld be pos si ble to cre a te 
re gu lar mo ni to ring of the the a tres’ work and to esta blish the ne ces sary con nec tion bet we en art 
and audi en ce. In the gro up of the so-cal led in ter nal fac tors the Ser bian wri ter de vo ted spe cial 
at ten tion to the cre a tion of an ade qu a te re per tory of the Ser bian Na ti o nal The a tre, which was 
then, in his opi nion, too “co lor ful“ and lac king one do mi nant idea. As for the re pro duc ti ve 
for ces in the the a tre, Ko njo vić re qu i red ca rrying out of the pro fes si o na li za tion of dra ma and 
mu sic en sem bles, and applying the ne ces sary di vi sion of la bor. 

Alt ho ugh in his cri ti cal per cep tion of the No vi Sad the a tre Ko njo vić did not say many 
words of pra i se, it is im por tant to stress that his cri ti cism was al ways well-in ten ded. Our wri ter 
ob vi o usly in si sted that only ho nest and sharp cri ti cal vi ews can lead to the ne ces sary pro gress, 
be ca u se it sho uld be very im por tant to each and every mem ber of the Ser bian so ci ety how an 
ex tre mely im por tant cul tu ral in sti tu tion, such as our Ser bian Na ti o nal The a tre, was led and 
ma na ged.
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Ми ро слав Ра до њић

МА ЖУ РА НИ ЋЕ ВА СМРТ СМА ИЛ-АГЕ ЧЕН ГИ ЋА 
У СЦЕН СКОМ ВИ ЂЕ ЊУ ЈО ВА НА ПУТ НИ КА

СА ЖЕ ТАК: Сво јим гла со ви тим епом Смрт Сма ил-аге Чен ги ћа, об ја-
вље ним у Ал ма на ху Искра 1846. го ди не, ис так ну ти хр ват ски пе сник Иван 
Ма жу ра нић, на јед ној исто риј ској епи зо ди, о су ко бу Ту ра ка и Цр но го ра ца на 
Мље тич ку 1840, ко ја је окон ча на уби ством Сма ил-аге и по ра зом Осман ли ја, 
ис пи су је по тре сне сти хо ве о по ра зу пе тве ков них тла чи те ља, ро бо ва њу на ро да 
и јед ној од ње го вих по бе да на пу ту ка ко нач ном осло бо ђе њу. У це ли ни, то је, 
ипак, је дин стве на сцен ска тво ре ви на у ко јој се пет пе ва ња (Аго ва ње, Ноћ ник, 
Че та, Ха рач и Коб) до жи вља ва ју као пет чи но ва дра ме. С об зи ром на Ма жу-
ра ни ће во из у зет но по зна ва ње Ари сто те ло вог и Хо ра ци је вог уче ња о пе снич-
кој умет но сти, ни је те шко уочи ти да Аго ва ње и Коб мо гу би ти схва ће ни као 
про лог и епи лог дра ме ко ја, у пре о ста лим де ло ви ма (Ноћ ник, Че та, Ха рач), 
до сти же вр ху нац, али и раз ре ше ње основ ног су ко ба.

Наш зна ме ни ти ре ди тељ Јо ван Пут ник дра ма ти за ци јом Смр ти Сма ил-
-аге Чен ги ћа же лео је да ство ри осно ву сцен ском ора то ри ју му, у ко ме ће реч 
би ти пот чи ње на зву ку, а овај, опет, сна жној, ви зу ел ној екс пре си ји, ка ко би 
се по сти гао ути сак то тал ног те а тра. С дру ге стра не, код Пут ни ка чи та ве це-
ли не из вор ног де ла не прав ди во до би ја ју са свим дру га чи је учи та ва ње, а ти ме 
и са др жај ност и по и ма ње, чи је узор ке, не сум њи во, ва ља тра жи ти у ора то ри-
јум ској фор ми дра ма ти за ци је, у ко јој реч, му зи ка, гест, сли ка, по крет, уз низ 
об ли ков но-ви зу ел них сред ста ва (ма ска, сце но гра фи ја, ко стим, све тло и др.) 
ства ра ју илу зи ју пот пу ну и докра ја.

Осим Јо ва на Пут ни ка, Ри ста Ј. Ода вић дра ма ти зо вао је са мо Че ту, Ми-
лан Огри зо вић Смрт Сма ил-аге Чен ги ћа са чи нио је као дра му у три чи на, док 
је На да Ко ко то вић, на му зи ку сим фо ниј ских ига ра Га бо ра Лен ђе ла, ком по но-
ва них по мо ти ви ма Ма жу ра ни ће вог спе ва, ре жи ра ла и ко ре о гра фи са ла исто-
и ме ну пред ста ву.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Иван Ма жу ра нић, Смрт Сма ил-аге Чен ги ћа, Јо ван 
Пут ник, Ри сто Ода вић, Ми лан Огри зо вић, Бран ко Га ве ла, Ду шан Сту лар, 
Га бор Лен ђел, На да Ко ко то вић, Срп ско на род но по зо ри ште, дра ма ти за ци ја, 
сцен ски ора то ри јум, ви зу ел на екс пре си ја.

UDC 821.163.42.09 Mažuranić I.
               792.071.2:929 Putnik J.



94

Вр хун ски ли те рар ни до ме ти при вла чи ли су, ско ро по пра ви лу, сен-
зи бил ну и сен зи тив ну па жњу истин ских по зо ри шних ства ра ла ца. Они су 
се, не ка ко увек, њи ма нај пре оду ше вља ва ли, да би по том, по не пи са ном 
пра ви лу, при сту па ли нај че шће дра ма ти за ци ји а он да и ре жи ји те ме ко ја 
је, у том тре нут ку њи хо ва ства ра ла штва, пре ла зи ла гра ни це уоби ча је ног 
ин те ре со ва ња и по ста ја ла, че сто, оп се сив ном. За то ни ма ло не из не на ђу је 
по да так да се упра во Јо ван Пут ник (Бе ла Цр ква, 25. XII 1914 – Бе о град, 
22. IX 1983) при хва тио дра ма ти за ци је (и ре жи је, на рав но) Смр ти Сма ил-
-аге Чен ги ћа и то на на чин не у о би ча јен, и на ма уто ли ко ви ше појм љив.

Са ма по се би исто риј ска епи зо да о че стим су ко би ма ска дар ских Ту-
ра ка и Цр но го ра ца око Гра хо ва, ко ја је тра гич ни вр ху нац до сти гла у би-
ци у Че лин ском По то ку 1836, по ги би јом осмо ри це Пе тро ви ћа, а кр ва ви 
освет ни рас плет 5. ок то бра 1840. на Мље тич ку уби ством Сма ил-аге, има-
ла је и до вољ но еп ских, и до вољ но драм ских, а из над све га до вољ но по-
ли тич ких услов но сти,1 да би се пре то чи ла у из у зе тан спев ка сни јег „ба на 
пу ча ни на“, спев је дин ствен, на и зу стан и уз бу дљи во мо ну мен та лан. Ва-
ља ло је, ме ђу тим, да про ђе три де сет го ди на од ње го ве по ја ве у Ал ма на ху 
Искра па да др Фра њо Мар ко вић (1845–1914) ус твр ди ка ко Смрт Сма ил-
-аге Чен ги ћа, по ред еп ских, има и све ка рак те ри сти ке драм ског де ла:

Чин пје сни раз ви ја се раз ло жи то шћу, на пе то шћу, гра да ци јом и цје ло-
ви то шћу дра ма тич ном; пет ди је ло ва пје сни: Аго ва ње, Ноћ ник, Че та, Ха-
рач, Коб – при ка зу ју се сво јим са др жа јем сва ко му на пр ви мах као пет ак-
то ва дра ме: та ко пот пу ну цје ли ну са ста вља ју ови узроч ним ве зом спо је ни 
ди је ло ви.2

Уко ли ко се има на уму Ма жу ра ни ће во из ван ред но по зна ва ње Ари-
сто те ло вог и Хо ра ци је вог уче ња о пе снич кој умет но сти,3 ни је те шко 

1  Bran ko Ga vel la, Knji žev nost i ka za li šte (esej „Pje snič ka gra đa Ma žu ra ni će va Smail-agа“), 
Ma ti ca hr vat ska, Za greb 1970, str. 47. i da lje.

2  Fra njo Mar ko vić u Pred go vo ru še stom ovla šte nom iz da nju Smr ti Smail-age Čen gi ji ća, Na kla da 
Za greb Sve u či lišt ne knji ža re Fra nje Žu pa na (Al brecht i Si e dler), ti sak Dra gu ti na Al brec hta, 1876, str. 
XXI.

3  Ми шље ње др Ми ло ра да Жи ван че ви ћа (в. Ми ло рад Жи ван че вић, Иван Ма жу ра нић, Ма-
ти ца срп ска, Но ви Сад 1964; и Ми ло рад Жи ван че вић, Про ле го ме на за „Чен гић-агу“ Ива на Ма жу-
ра ни ћа, СКЗ, Бе о град 1969) пред го вор кри тич ком из да њу Смр ти Сма ил-аге Чен ги ћа, да ко ре не 
драм ско-ком по зи ци о них об ли ка Чен гић-аге ва ља тра жи ти у Ма жу ра ни ће вом из у ча ва њу и ен ци-
кло пе диј ском по зна ва њу Ари сто те ло ве и Хо ра ци је ве по е ти ке, тач ни је њи хо вог раз ми шља ња о 
фор ми пе снич ког де ла, чи ни нам се да ле ко бли жим и ве ро до стој ни јим од Бар че вог (в. Ан тун 
Ба рац, Ма жу ра нић, Ма ти ца хр ват ска, За греб 1945), по ко ме је ве ли ки пе сник по пут Де ме тра, Ка-
за ли ја и ве ћи не европ ских еп ских пе сни ка ком по зи циј ске уз о ре из на ла зио не код Хо ме ра и Та са, 
не го код Бај ро на.
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уочи ти да Аго ва ње и Коб са свим мо гу би ти схва ће ни као про лог и епи лог 
дра ме ко ја, у пре о ста лим чи но ви ма (Ноћ ник, Че та, Ха рач), до сти же вр-
ху нац али и раз ре ше ње основ ног су ко ба. По ла зе ћи, нај ве ро ват ни је, од 
ова квих раз ми шља ња, Јо ван Пут ник је, на осно ву Ма жу ра ни ће вог спе ва, 
на пи сао ли бре то за им пре си ван сцен ски ора то ри јум у че ти ри ста ва.4 Пре 
ње га, ко ли ко нам је зна но, са чи ње не су и из ве де не све га две дра ма ти за-
ци је: 1907, Ри ста Ј. Ода вић (1870–1932) дра ма ти зо вао је и ре жи рао у На-
род ном по зо ри шту у Бе о гра ду са мо Че ту (пре ми је ра је одр жа на 5. ма ја 
1907), док је (6. XII) 1919. го ди не, у Хр ват ском на род ном ка за ли шту, у 

4  „Овај сцен ски при каз има че ти ри ста ва ко ја тре ба тре ти ра ти као де ло ве му зич ке ора то-
риј ске фор ме, што зна чи из во ди ти их у по треб ном од но су јед не елек трон ске це ли не и без па у зе.

По че так пр вог и крај че твр тог ста ва има функ ци ју про ло га и епи ло га, али се у сцен ском 
зби ва њу не одва ја ју. Они тре ба да по слу же као оквир у ко ме ће се из вр ши ти функ ци ја се ћа ња на 
јед но про шло или мо гућ но вре ме.

У то ку из во ђе ња овог сцен ског ора то ри ју ма све до ци вре ме на (Ста рац гу слар, два на ест гу-
сла ра, Удо ви ца, Де вој ка, Хор же на – прим. М. Р.) су чи та во вре ме у до га ђа ју (би ло да су ис пред 
зби ва ња или баш усред ње га са мог) али се увек по на ша ју та ко као да зби ва ња ре ал но не ма, већ 
да се оно ја вља у њи хо вој ево ка ци ји (функ ци ја хо ра три на ест гу сла ра). Хор гу сла ра на од ре ђе ни 
на чин има функ ци ју хо ра те бан ских ста ра ца у ан тич кој дра ми, што зна чи да се они се ћа ју зби ва-
ња, гра де их у ства ри на сце ни, ко мен та ри шу, деј ству ју сво јим ко мен та ром на њих и има ју чак и 
по ет ску функ ци ју: пред ви ђа ју исто ри ју. У су шти ни, цео ора то риј из во де стар ци гу сла ри а са ма 
сцен ска зби ва ња је су про јек ци ја њи хо вог се ћа ња.

Ли ца у зби ва њу (Тур ци и Цр но гор ци) (Сма ил-ага Чен гић; Но ви ца Це ро вић, ка ва ез Сма ил- 
-агин; Ба ук, вој во да тур ски; Ћор-Са фер, ха рач ли ја; Ху со, ха рач ли ја; Мир ко Алек сић, вој во да цр-
но гор ски; Ста рац Ду рак; Омер, Ја шар, Му јо, ха рач ли је и дру ги – прим. М. Р.) се исто та ко по на ша-
ју пре ма све до ци ма, као да она ствар но у про сто ру не по сто је. Све до ци су но си о ци хро ни ке не чег 
што је про шло, али и не чег што мо же увек да бу де. У то ме је ак ту ел на дру штве но-пси хо ло шка 
је згра чи та вог ора то ри ја и њен са вре ме ни сми сао.

Хор ста ра ца гу сла ра ни ка ко не вр ши функ ци ју ко мен та то ра ре ал них сцен ских до га ђа ја, јер 
се на сце ни ре ал но ни шта не до га ђа. То зна чи да чи тав при каз ва ља на чи ни ти сцен ским сред стви-
ма ко ја ни су илу стров но-на ту ра ли стич ка.

Све по ја ве на сце ни ве за не су, од ре ђе но, услов но шћу за исто риј ски по да так, али ни ка ко ни су 
чи сти при каз исто риј ског по да тка. Шта ви ше обрат но, ви ше ва ља на гла си ти осми шље ност оп штег 
нат чи ње нич но-исто риј ским. Овај ора то риј но си исто риј ску те му, уко ли ко она пре ва зи ла зи фак то гра-
фи ју са мог исто риј ског до га ђа ња. Овај став уоп шта ва ња тре ба да се спро ве де у свим сцен ским ком-
по нен та ма до след но: у го вор ној фак ту ри и ви зу ел ној ре а ли за ци ји, у де ко ру и ко сти му, у функ ци ји 
ко ре о гра фи је и му зи ке, у функ ци ји пе вач ких и го вор них хо ро ва, у це ло куп ној ам би јен та ци ји и са мој 
ди на ми ци игре. Му зич ке те ме тре ба да има ју аде кват ност са го вор ним трет ма ном тек ста.“ – Иван Ма-
жу ра нић – Јо ван Пут ник, Смрт Сма ил-аге Чен ги ћа; Увод не на по ме не, стр. 3–4. БСНП 1128/22. 

Ми сли мо да баш на овом ме сту, по во дом ових и ова квих Пут ни ко вих на по ме на, тре ба има-
ти на уму и сле де ће. На и ме, то ком бо рав ка у Бе чу, сре ди ном три де се тих го ди на про шлог ве ка, 
Пут ник је био у при ли ци да гле да три пред ста ве мо сков ског По зо ри шта „Вах тан гов“, у ре жи ји 
Јев ге ни ја Ба гра ти о но ви ча (1883–1922), по сле ко јих је, ско ро у гро зни ци, за пи сао:

„Вах тан гов ми је по ка зао да је тзв. ре а ли стич ко по зо ри ште, по зо ри ште тран спо но ва ња по да-
та ка из ствар но сти, у ства ри – по зо ри ште илу стра ци је, по зо ри ште ко пи је… Он ми је от крио, отво-
рио ши ро ко по ље у ко јем има ги на ци ја пре ра ста у ма те ма тич ку фор му лу по да та ка и обр ну то. Сто га 
и сма трам да ми је пра во осе ћа ње за „мој те а тар“, ако та ко мо гу да ка жем, от крио Вах тан гов.“
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ре жи ји др Бран ка Га ве ле (1885–1962), Смрт Сма ил-аге Чен ги ћа из ве де на 
као „дра ма у три чи на“, ко ју је „пре ма Ма жу ра ни ће вој ве ле пје сни из ра-
дио Ми лан Огри зо вић“ (1877–1923). Ме ђу тим, Пут ни ко ва дра ма ти за ци ја 
је бит но дру га чи ја од прет ход них. У њој је, за раз ли ку од дру ге две, реч 
пот чи ње на то ну, а овај, опет, екс пре си ји, ка ко би се по сти гао ути сак то-
тал ног те а тра. Екс пре си ја сцен ских сно ви ђе ња у ко ји ма ће реч, му зи ка, 
гест, сли ка, по крет, уз по моћ ни за об ли ков но-ви зу ел них сред ста ва (ма ска, 
сце но гра фи ја, ко стим, све тло итд.), ство ри ти илу зи ју пот пу ну и докра ја 
до ми нант ну. Ско ро да би смо ре кли пи ска то ров ску. Али ода тле упра во и 
про ис ти чу Пут ни ко ви дра ма ти за тор ски гре си.

По не сен ус ко ви тла но сти ма, ко је је еп ну дио и на ме тао сво јом уну-
тра шњом ло гич но шћу, он је, пре вас ход но, имао пред очи ма сли ку, ути-
сак иза зи ва ња, али не и по тре бу за пам ћи ва ња ре чи, трај ност емо ци је и 
по и ма ње ве ли чи не ма сов ног, ор га ни зо ва ног су прот ста вља ња агре си ји 
по мам ног и уби лач ког бе са ко ме је до зво ље но све. Но, ако се и сло жи-
мо у то ме да је јед на од нај бит ни јих ком по не на та Пут ни ко вог при сту па 
Смр ти Сма ил-аге Чен ги ћа ви зу ел на, ми, ипак, не мо же мо да се от ме мо 
ап со лут ној до ми на ци ји зву ка, на ко ме се го ди на ма за сни ва ло Пут ни ко во 
схва та ње по зо ри шне екс пре си је.5

С дру ге стра не, мо жда оправ да но али пој мов но и ли те рар но не до пу-
сти во, ме ња ње сми сла по је ди ним де ло ви ма спе ва нерет ко збу њу је. Та ко, 
на при мер, Ма жу ра ни ће ви сти хо ви:

Чуд на че та! не ку пље на, 
Кô се ина ку пи че та. 

Ту се не чу ка но друг да: 
„Тко је ју нак, на ждри је ло!“ 

„На ждри је ло, ју нак тко је!“ 
Ту не јек ну је ка кр шна6

5  „по чи њу пр во вр ло ти хо, а он да све сна жни је тим па ни, дво гла сно, та ко да не под се ћа на 
гр мља ви ну већ на тут ња ву ис под зе мље, на отва ра ње зе мље, на отва ра ње вре ме на.“ – Иван Ма жу-
ра нић – Јо ван Пут ник, Нав. де ло, 8.

Или:
„Уз пи сак не ког од ин стру ме на та и буб ње ве Ро бље се ус пра вља, кре ће го ло ру ко на тур ске 

са бље и тур ска ве ша ла, кре ће се гру два ро бо ва као је дан чо век, као сте на сва ље на низ ур ви ну Мо-
ра чи них оба ла. Кре ће се Ро бље и уто пи се ме ђу са бље и ша то ре, ме ђу кри ко ве и раз ви је не тур ске 
ва тре, кре ће све сил ни је и па да, па да а пе сма све гром ки је је чи, па да до ужа са, до над људ ског бо-
ла, до вр хо ва ур ви на. Све ра сте, за крат ко вре ме до стра вич ног фор ти си ма и све се оте ту ра не куд 
иза сте на. Буб ње ви од јед ном пре ста ју, пе сма за мук не, све се сти ша и опу сти.“ – Иван Ма жу ра нић 
– Јо ван Пут ник, Нав. де ло, 24.

6  Иван Ма жу ра нић, Смрт Сма ил-аге Чен ги ћа, СКЗ, Бе о град 1969, стих 207–212.
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у Пут ни ко вој ли брет ној дра ма ти за ци ји гла се:

(По ја вљу је се Мир ко Вој во да на врх јед не сте не.) 
МИР КО: 

…Тко је ју нак, на ждри је ло! 
(Је ка ста ла по бр ди ма.) 

ЈЕ КА СА ГУ СА ЛА: 
… Ју нак… на ждри је ло… 

МИР КО: 
На ждри је ло, ју нак тко је! 
На ждри је ло, ју нак тко је! 

ТРИ НА ЕСТ ГУ СА РА 
(Ша пат.) 

На ждри је ло… 
Ју нак тко је… 
На ждри је ло… 
Ју нак тко је…7

Или, Ма жу ра ни ће во:

Ко мља ни им и За га рач, 
Бје ло па влић љу ти к то ме 

Дав но ве ће стра га оста ше, 
Тер већ га зе лом не Ров це. 
А за Ров ци дру жба ноћ на  

У про зор је ра не зо ре 
На Мо ра чу слав ну па де, 
Од Мо ра че хлад не во де 
Име зе мљи кôј из во де,8

пре ма Пут ни ко вом:

ГРУ ПЕ ИЗ МРА КА: 
Ко мља ни… 

И За га рач ци… 
Бје ло па вли ћи… 

И Ров ци… 
И Мо ра че… 

МИР КО: 

7  Иван Ма жу ра нић – Јо ван Пут ник, Нав. де ло, III став, 36–37.
8  Иван Ма жу ра нић, Нав. де ло, стих 279–287.
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Ода свуд ту су сти гли… 
У про зор је ра не зо ре.9

И у јед ном и у дру гом при ме ру, на ве де ном на до хват, су сре ће мо се са 
са свим дру га чи јом са др жај но шћу ко ја је, ми шље ња смо, до зво ље на је ди-
но ка да из вор но де ло не тр пи ве ће пој мов но-естет ске из ме не, што ов де, 
ипак, ни је слу чај.

Или ка ко, опет, схва ти ти ра јин ва пи ју ћи Оче наш,10 по сле Аги ног:

’Ха рач, ра јо, ха рач!’ ри че, 
’Ха рач, ха рач, ил још го ре би че!’ 11

ко га, као што је зна но, уоп ште не ма код Ма жу ра ни ћа. Реч ју, у Пут ни ко вој 
дра ма ти за ци ји чи тав низ до га ђа ја из спе ва, пре све га, до би ја нео че ки ва но 
во кал но ту ма че ње, чи је узор ке, нај ве ро ват ни је, тре ба тра жи ти у ора то ри-
јум ској фор ми дра ма ти за ци је.

Све у све му, Пут ни ков на пор уло жен у сцен ско ожи вља ва ње Ма жу-
ра ни ће вог Чен гић-аге пред ста вља и по сво јој не у о би ча је но сти и по на шој 
не на вик ну то сти на та кав трет ман по е зи је, ко ја је уве ли ко по при ми ла све 
ка рак те ри сти ке са крал ног, је дан од, ве ро ват но је ди но мо гу ћих, на чи на 
ње не по зо ри шне тран спо но ва но сти. Чак, ско ро да би смо ре кли, узор за 
об ра ду слич них оства ре ња на ше ли те ра ту ре.

* * *
Пра и зво ђе ње Ма жу ра ни ће ве Смр ти Сма ил-аге Чен ги ћа, као сцен ског 

ора то ри ју ма у че ти ри сли ке, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Јо ва на Пут ни ка, за 
ко ји је му зи ку на пи сао Ду шан Сту лар, сце но гра фи ју кре и рао Сте ван Мак-
си мо вић, ко сти ме Ста на Ја тић, а ди ри го вао Еуген Гво зда но вић, одр жа на је 
у Срп ском на род ном по зо ри шту 1. ок то бра 1963. го ди не. Укуп но је из ве де-
но де вет на ест пред ста ва, ко ји ма је при су ство ва ло 9.523 гле да о ца.

Ва ља на по ме ну ти да је не пу них три де сет го ди на ка сни је, 3. мар та 
1990, на му зи ку сим фо ниј ских ига ра Га бо ра Лен ђе ла, ком по но ва них по 
мо ти ви ма Ма жу ра ни ће вог спе ва, у ре жи ји и ко ре о гра фи ји На де Ко ко то-
вић, Смрт Сма ил-аге Чен ги ћа пре ми јер но при ка за на у Срп ском на род-
ном по зо ри шту. Аутор сце но гра фи је био је Бо рис Мак си мо вић, ко сти ма 
Мир ја на Сто ја но вић Ма у рич, а ди ри го вао је Ја нез Го вед ник. Пред ста ва је 
из ве де на шест пу та, а ви део ју је 3.271 гле да лац.

9  Иван Ма жу ра нић – Јо ван Пут ник, Нав. де ло, III став, 40.
10  Иван Ма жу ра нић – Јо ван Пут ник, Нав. де ло, IV став, 56.
11  Иван Ма жу ра нић, Нав. де ло, стих 620–621.
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Mi ro slav Ra do njić

MA ŽU RA NIĆ’S De ATH oF SMAIL-AGA ČeN GIć  
AS SEEN ON STA GE BY JO VAN PUT NIK

Sum mary

In the fa mo us epic The De ath of Smail-Aga Čen gić, pu blis hed in Al ma nac Iskra in 1846, 
a re now ned Cro a tian po et Ivan Ma žu ra nić ta kes a hi sto ri cal epi so de abo ut a con flict of Turks 
and Mon te ne grins on Mlje ti čak in 1840, which en ded in the mur der of Smail-Aga and the 
de fe at of the Osman army, and wri tes emo ti o nal ver ses abo ut the de fe at of op pres sors, en sla-
ve ment of pe o ple and one of the ir vic to ri es on the path to com ple te li be ra tion. If ob ser ved as 
a who le, it is a uni que sta ge cre a tion whe re fi ve parts (Be ing the Aga, Night Wind, Tro op, Tax, 
Fa te) are seen as fi ve acts in a play. Ha ving in mind Ma žu ra nić’s gre at know led ge of Ari sto tle 
and Ho ra tio’s le ar ning on po e try, it is not dif fi cult to no ti ce that Be ing the Aga and Fa te can 
be seen as pro lo gue and epi log to the dra ma which in its re ma i ning parts (Night Wind, Tro op, 
Tax) re ac hes a pe ak as well as a re so lu tion of the ba sic con flict. 

Our fa mo us di rec tor Jo van Put nik dra ma ti zed The De ath of Smail-Aga Čen gić in or der 
to cre a te a fo un da tion for the sta ge ora to ri um, whe re the word wo uld be sub or di na ted to the 
so und, which wo uld in turn be sub or di na ted to a strong, vi sual ex pres si on in or der to ac hi e ve 
the im pres sion of to tal the a ter. On the ot her hand, with Put nik who le sec ti ons of the ori gi nal 
pi e ce are in ter pre ted com ple tely dif fe rently, as well as its me a ning and con cep tu a li za tion. The 
ca u ses must un do ub tedly be so ught in the ora to ri um form of dra ma ti za tion whe re the word, 
mu sic, ge stu re, ima ge, mo ve ment and a who le ran ge of vi sual me ans (mask, set, co stu me, 
light, etc.) cre a te a full and com ple te il lu sion. 

Apart from Jo van Put nik, Ri sta J. Oda vić dra ma ti zed only the Tro op and Mi lan Ogri-
zo vić ma de The De ath of Smail-Aga Čen gić a three-act play. Using the mu sic of sympho nic 
dan ces by Ga bor Lengyel, writ ten af ter the mo ti ves of Ma žu ra nić’s epic, Na da Ko ko to vić di-
rec ted this play and pre pa red cho re o graphy for it.
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Нада Савковић

МУ ЗИ КА НА СЦЕ НИ  
СРП СКОГ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА 

(1861–1914)

СА ЖЕ ТАК: У Срп ском на род ном по зо ри шту су у пе ри о ду од 1861. до 
1914. би ли ве о ма по пу лар ни ко ма ди са те ма ти ком из на ци о нал не исто ри је и 
на род ног жи во та са пе ва њем и му зи ком. Ауто ри му зи ке и по зо ри шних пе-
са ма би ли су ка пел ни ци Срп ског на род ног по зо ри шта, као и ка пел ни ци 
дру гих по зо ри шних ку ћа и дру ги на ши и стра ни ком по зи то ри. Му зи ка 
је би ла ори ги нал на, ком по но ва на за од ре ђе но де ло или је би ла пре у зе та 
би ло из на род не му зич ке ба шти не, би ло да је би ла ком по но ва на у дру ге 
свр хе. Јо ван Ђор ђе вић на по ми ње да „сва ка пе сма от пе ва на у по зо ри шту за 
час по ста је на род ном пе смом“. Му зич ке ну ме ре, по зо ри шне пе сме из во-
ђе не су пре или у то ку по зо ри шне пред ста ве, али по не кад и у па у за ма, 
из ме ђу чи но ва, по не кад и на кон свр шет ка драм ске рад ње. Ко ма ди с пе ва-
њем и с му зи ком до при не ли су из град њи му зич ке кул ту ре и му зич ког обра зо-
ва ња, као и оми ље но сти По зо ри шта у на ро ду.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ко мад с пе ва њем, ко мад с му зи ком, ка пел ни ци, ком по-
зи то ри, по зо ри шне пе сме, му зи ка од раз ду ха вре ме на и сре ди не.

Од по стан ка по зо ри шној умет но сти свој стве на је ин тер ак ци ја из-
ме ђу ре чи и му зи ке; у древ ној Грч кој тра ге ди ја је би ла у те сној ве зи са 
лир ско-хор ским пе ва њем зва ним ди ти рамб. Ова ви ше ве ков на тра ди ци ја 
по зо ри шта Евро пе оста ви ла је тра г и на на шем про сто ру.1 Јо ван Ђор ђе-
вић, осни вач Срп ског на род ног по зо ри шта и његов пр ви управ ник, имао 

1  Уоче ни су тра го ви о сред њо ве ков ном ре ли ги о зном и ла ич ком по зо ри шту код нас у ко је м је 
му зи ка има ла зна чај ну уло гу, као што је би ла и са став ни део фол клор ног те а тра код Ср ба. Ми ло рад 
Па вић на осно ву на по ме на у тек сто ви ма ука зу је на му зи ку у школ ским пред ста ва ма у XVI II ве ку: 
„Та ко су, на при мер у оним школ ским дра ма ма Је ли са ве ти ног вре ме на ко је су у пре пи су чу ва не по 
срп ским књи жи ца ма ваљ да још у XVI II ве ку, по сто ја ли уме ци за пе ва ње под ка рак те ри стич ним на-
сло вом: Кант“ (Ми ло рад Па вић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти ба рок ног до ба, Бе о град 1970, 197). 
Ауто ри му зи ке и у сред њем ве ку и у XVI II оста ли су ано ним ни.

UDC 78.792(497.113 Novi Sad)"1861/1914"
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је у ви ду зна чај и уло гу му зи ке, а по го то ву по зо ри шних пе са ма не са мо 
за драм ске пред ста ве, не го и за при вла че ње пу бли ке у по зо ри ште. У пи о-
нир ско до ба Срп ског на род ног по зо ри шта ве о ма су би ли по пу лар ни ко ма-
ди са те ма ти ком из на ци о нал не исто ри је и на род ног жи во та са пе ва њем 
и му зи ком. По зо ри шне пе сме се пр во ја вља ју у дра ма ма са исто риј ском 
те ма ти ком, да би се на гла си ла дра ма тич ност, но нај ве ћу по пу ла р ност до-
жи ве ле су у ко ма ди ма из на род ног жи во та. Две го ди не на кон осни ва ња 
Српског народног позоришта Јо ван Ђор ђе вић у Срб ском днев ни ку на по-
ми ње ко ли ко су по зо ри шне пе сме2 би ле при хва ће не у на ро ду: „је си л’ рад 
да ти пе сма ко ју си у свом оду ше вље њу спе вао, за крат ко вре ме по ста не 
оп штим бла гом на ро да по дај је у по зо ри шту от пе ва ти, па ће ти се за ме-
сец два да на вра ћа ти као од јек и из оних стра на, од куд се ни на дао ни си“.3 
Ко ма ди с пе ва њем су ти пич ни за по зо ри шни жи вот у XIX ве ку у Ср би ји. 
Ста на Ђу рић Клајн уоча ва да је овај умет нич ки об лик био у ве ли кој ме ри 
„сро ђен са срп ском сре ди ном и ње ним кул тур ним стре мље њи ма“.4 Она 
сма тра да су ко ре ни ко ма да с пе ва њем че шћи у Вој во ди ни не го у Ср би ји, 
ка ко у вер те пи ма, у ко ји ма су ре дов но би ли пе ва ни умет ну ти де ло ви, та-
ко и у ора то ри јал ним дра ма ма-бе се да ма, ка ква је бла го ве штен ска дра ма о 
де ви ци Ма ри ји и ар хан ђе лу Ми ха и лу Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа. 

Тра е до ко ме ди ја (1734) Ема ну и ла Ко за чин ског, рас ко шни ба рок ни спек такл, пр ва по зо ри-
шна пред ста ва код нас са др жи и три пе сме за ко је сто ји на зна ка ка ко су се пе ва ле: со ло пе сма 
Ти, со зда виј око, при зри на мја, Бо же! (ше сто деј стви је), ко ју мај ка Ца ри ца Је ле на из во ди 
по што је са зна ла да је уби јен њен син Урош – „от тјаж ки ја жа ло сти, пад ше на зе мљу, по јет 
пла чу шче“. Пе сма се ка сни је и пе ва ла, би ла је по пу лар на у дру гој по ло ви ни XVI II и пр вој 
по ло ви ни XIX ве ка у Вој во ди ни. Ме ло ди ју пр ве по зо ри шне пе сме Ти, со зда виј око… под на-
зи вом Плач мај ке ца ра Уро ша за пи сао је Кор не ли је Стан ко вић и об ја вио ју је у дру гој књи зи 
Срб ске на род не пе сме, ко ја је штам па на у Бе чу 1863. Дру га је хор ска пе сма Днес тор же ству-
јет Ла зар Убо гиј (два на де сја то је дјеј стви је), ко ју „ан ге ли по јут куп но“, а тре ћа је ди ја ло шка 
пе сма два хо ра Пре слав на Сер би је, кто тја сму шчил јест (три на де сја то је дјеј стви је), ко ју 
„вси шест школ, со Сер би је ју, по јут“ (А-м Ђор ђе Пе рић), Плач мај ке ца ра Уро ша. – Гла сник 
Срп ске пра во слав не цр кве, бр. 12, 1976,  234–238.

Пр ви срп ски му зич ки обра зо ван ком по зи тор Кор не ли је Стан ко вић (1831–1865), ком по но-
вао је 1859. го ди не три ори ги нал не хор ске ком по зи ци је, буд ни це: У бој, у бој, ког сла ва кре пи, Ево 
де сни це вер не и Ајд у вој ну Ср би не за дра му Миљ ко Мр ко нић или Пре од ни ца срб ске сло бо де или 
Срб ски хај ду ци Ђор ђа Ма ле ти ћа. Ком по зи ци ју Ево де сни це вер не ка сни је су пе ва ла и пе вач ка дру-
штва на сво јим кон цер ти ма.

2  По зо ри шне пе сме су штам па не и у књи га ма По зо ри шна ли ра (1884) и По зо ри шна ли ра 
(1903).

3  А-м, Опет „На пре дак“ и срб ско по зо ри ште. – Срб ски днев ник, бр. 124, 6. јун 1863, дру-
га не па ги ни ра на стра на; текст је не пот пи сан али се зна да је аутор Јо ван Ђор ђе вић. 

4  Ста на Ђу рић Клајн, Му зи ка на срп ским сце на ма у XIX ве ку, у: Акор ди про шло сти, Про-
све та, Бе о град 1981, 82.
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Ни ко ла Ба ту шић5, пак, сма тра да је ис хо ди ште ко ма да са пе ва њем у беч-
ком „пуч ком игро ка зу“ XIX ве ка у ко јем му зи ка че сто има рав но прав ни 
дра ма тур шки ста тус с оста лим еле мен ти ма пред ста ве, пе сми це – co u ple ti 
по ста ју њи хов не рас ки ди ви део, што до при но си при бли жа ва њу на род-
них игро ка за опе ре ти.6 То ком XIX ве ка на род ни ко ма ди с пе ва њем из Бе-
ча се ши ре по дру гим де ло ви ма мо нар хи је, у: Угар ску, Че шку, Сло вач ку, 
Вој во ди ну, Хр ват ску.

Оми ље ност ко ма да с пе ва њем усло ви ла је да упра ва Срп ског на род-
ног по зо ри шта ве ли ку па жњу по кла ња му зи ци и му зич ком обра зо ва њу 
глу мач ког ан сам бла, по го то ву што је у пр вој се зо ни о овој ком по нен ти 
пред ста ва би ло кри тич ких за мер ки. Те 1861. го ди не од и гра не су 22 пре-
ми је ре, од ко јих су че ти ри са те ма ма из срп ске исто ри је би ле по зна те и 
по сво јим по зо ри шним пе сма ма;7 то су: дра ме Ај ду ци и Смрт Сте фа на 
Де чан ског Јо ва на По по ви ћа Сте ри је, Зи да ње Ра ва ни це Ата на си ја Ни ко ли-
ћа, за пет пе са ма на ње го ве сти хо ве му зи ку је на пи сао Јо сиф Шле зин гер 
и Ај дук Вељ ко Јо ва на Дра га ше ви ћа, са му зи ком Шле зин ге ра и Ди ми ћа. 
По ме ну ти ко ма ди ни су но си ли оред ни цу „с пе ва њем“ или „с му зи ком“, 
но му зи ка је има ла ак тив ну, екс пре сив ну уло гу и ука зи ва ла је на дух вре-
ме на и на дух јед не сре ди не. По во дом пред ста ве Зи да ње Ра ва ни це ре цен-
зент је у Да ни ци на пи сао „кад ce још и пе сме без му зи ке и без хар мо ни је 
пе ва ју, као ве че рас он да ce то ли ко од кр њи и од оно ма ло ужи ва ња, да 
баш нeзнамо за што ce ова ки ко мад уоб ште и да вао, ако не за то, да бу-
де као не ка срет на слут ња за зи да ње по зо ри шта“.8 Тре ба ло је у бу дућ-
но сти озбиљ ни је ра ди ти на по ди за њу му зич ког ни воа. Ско ро де це ни ју 
је тра ја ло му зич ко оспо со бља ва ње пр ве глу мач ке ге не ра ци је за пе ва ње, 
од но сно за оства ри ва ње умет нич ких ин тер пре та ци ја. Два де се так го ди на 
на кон осни ва ња упра ва По зо ри шта је усво ји ла пред лог ком по зи то ра Ми-
те То па ло ви ћа (1849–1912) да сви глум ци оба ве зно уче нот но пе ва ње и 
по се ћу ју хор ске про бе. 

Усло ви за му зич ки рад би ли су те шки. По зо ри ште ви ше од две де-
це ни је ни је мо гло да на ба ви чак ни соп стве ни пи ја ни но, што је би ло 
нео п ход но за пе вач ке про бе; на го сто ва њи ма је пи ја ни но из најм љи ван. 

5  Ни ко ла Ба ту шић, Пуч ки игро ка зи XIX сто ље ћа, Ма ти ца Хр ват ска Зо ра, За греб 1973, 
16, 17.

6  Пр ву срп ску опе ре ту Вра ча ру ком по но вао је Ема ну ел Пи херт 1881. го ди не. 
7  Је ди ни цу о по зо ри шним пе сма ма је за Ен ци кло пе ди ју Срп ског на род ног по зо ри шта де-

таљ но об ра дио Ђор ђе Пе рић. Пе рић пот пи су је о овој те ми тек сто ве: По зо ри шне пе сме у за пи си ма 
срп ских ме ло гра фа XIX ве ка, Умет нич ки тек сто ви Срп ских на род них пе са ма Кор не ли ја Стан ко-
ви ћа.

8  Да ни ца, 10. I 1862, бр. 1.
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У по чет ку ни је има ло ни соп стве ни ор ке стар, с вре ме на на вре ме је има-
ло сво ју „ка пе лу“, ма лог са ста ва, ко ју су чи ни ли стал но ан га жо ва ни или 
хо но рар ни му зи ча ри.9 Ка да ни је би ло мо гућ но сти за соп стве ни ор ке стар, 
му зич ке де о ни це су сви ра ли вој ни ор ке стри, ко ји су по сто ја ли у сва ком 
ве ћем гар ни зо ну, но уко ли ко у ме сту ни је би ло вој ног ор ке стра, унајм љи-
ва не су при ват не ка пе ле. Ко ма ди с пе ва њем и ко ма ди с му зи ком че сто су 
са др жа ва ли и хор ске де о ни це; њих су пе ва ли сви чла но ви ан сам бла ко ји 
ни су на сту па ли као со ли сти, а у ве ћим ме сти ма су че сто по зи ва не и пе-
вач ке дру жи не да уче ству ју у пред ста ва ма. Ка да По зо ри ште ни је има ло 
свог ка пел ни ка, по ма га ли су ка пел ни ци из ме ста у ко јем се го сто ва ло; та-
ко је Ан то ни је Освалд10 био ан га жо ван као ди ри гент при ли ком го сто ва ња 
у Бе че ју још 1889. го ди не, као и ка сни је. Фе ренц Гал11 је ра дио са ан сам-
блом у Су бо ти ци 1892. го ди не, плод успе шне са рад ње је му зи ка ко ју је 
на пи сао за ко ма де Кра ље вић Мар ко и Ара пин и Бу њев ка.

Ауто ри му зи ке и по зо ри шних пе са ма би ли су ка пел ни ци Срп ског 
на род ног по зо ри шта, као и ка пел ни ци дру гих по зо ри шних ку ћа: бе о град-
ског На род ног по зо ри шта, за гре бач ког Хрва т ског на род ног ка за ли шта и 
дру ги ком по зи то ри. Му зи ка у по зо ри шним драм ским ко ма ди ма би ла је 
ори ги нал на, ком по но ва на за од ре ђе но де ло или је би ла пре у зе та би ло из 
на род не му зич ке ба шти не, би ло да је би ла ком по но ва на у дру ге свр хе; 
ње ни ауто ри су би ли и на ши и стра ни ства ра о ци. Че сто се де ша ва ло да 
се пре у зи ма ла ори ги нал на му зи ка при ли ком по ср бља ва ња и пре во ђе ња 
стра них ко ма да. Му зич ке ну ме ре, по зо ри шне пе сме из во ђе не су пре или 
у то ку по зо ри шне пред ста ве, али по не кад и у па у за ма, из ме ђу чи но ва, по-
не кад и на кон свр шет ка драм ске рад ње у пред ста ви. 

По што су у по жа ру 1928. уни ште на мно го број на му зич ка до ку ме н та 
чу ва на у ар хи ви Срп ског на род ног по зо ри шта, те шко је ре кон стру и са ти 
му зич ке за пи се ко ји су би ли пред ста вље ни на сце ни у пе ри о ду од 1861. 
до 1914. го ди не. Ипак, за хва љу ју ћи дру гим пи са ним до ку мен ти ма, на ро-
чи то ли сту По зо ри ште, сти че се увид у му зич ку про дук ци ју. На кон 1914. 
по пу лар ност ко ма да са пе ва њем је опа ла услед бо га ти јег опе рет ског и 
опер ског ре пер то а ра. 

Бо ри во је Стој ко вић уоча ва не ко ли ко пе ри о да у раз во ју Срп ског на род-
ног по зо ри шта: по че так ро ман тич ког до ба (1861–1868), ро ман тич но до ба 

9  Лу ка До тлић, Му зич ки жи вот на сце ни Срп ског на род ног по зо ри шта, у: Из на шег по зо-
ри шта ста рог, Срп ско на род но по зо ри ште, Но ви Сад 1982, 41.

10  Пра во име му је Ан то њин Освалд (Antonín Osvald), а зва ли су га и Ту на.
11  Због оби ча ја да се име на по ср бља ва ју, ње го во име се на во ди и као Фра ња, а Ми ли ца 

Га јић пре до ча ва да је по ре клом Чех и да је ње го во из вор но име Fran ti šek Gaal.
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(1868–1880), ре а ли стич но до ба (1880–1900) и до ба мо дер не (1900–1914). 
У ета пи по че так ро ман тич ког до ба (1861–1868) би ло је осам драм ских 
оства ре ња уз ко је је сто ја ла и на зна ка „с пе ва њем“: јед но чин ка, ша љи ва 
игра Он и Она (1862), дра ма у три чи на Вој нич ки бе гу нац (1862), ша љи-
ва игра у јед ном чи ну Пр кос (1863), по зо ри шна игра у три чи на Вам пир и 
чи змар (1863), по зо ри шна игра у три чи на Ста ри ба ка и ње гов син ху сар 
(1863), по зо ри шна игра у два чи на Низ би се ра или роб, слу га и го спо дар 
(1865), ју нач ка игра у три чи на Кра ље вић Мар ко и Ара пин (1865) и тра ге-
ди ја у пет чи но ва Ми лош Оби лић (1866) Јо ва на Су бо ти ћа. На рав но, по ред 
по ме ну тих де ла у ко ји ма је екс пли цит но би ло на зна че но да се у њи ма пе-
ва ју по зо ри шне пе сме би ло их је и у ко ма ди ма у ко ји ма то ни је би ло на зна-
че но; ука зу је мо на дра му Се о ба Ср ба ља (1863) Ђу ре Јак ши ћа за ко ју му-
зи ку пот пи су је Да во рин Јен ко, на дра му Ђор ђа Ма ле ти ћа Миљ ко Мр ко нић 
или Пре од ни ца срп ске сло бо де (1864) за ко ју је му зи ку на пи сао Кор не ли је 
Стан ко вић или на ша љи ву игру Пр ви са ста нак (1866) Еже на Скри ба за 
ко ју је аутор му зи ке Ак сен ти је Мак си мо вић, као и за дра ме Ма ти је Ба на 
До бри ла и Ми лен ко (1866) и Смрт кне за До бро сла ва (1866). 

Ро ман тич но до ба (1868–1880) обе ле жи ли су ко ма ди „с пе ва њем“ 
Или је Окру ги ћа Срем ца: Са ћу ри ца и шу ба ра (1869), „игро каз из на род-
ног жи во та“, са пе сма ма ко је је „уде сио“ Ак сен ти је Мак си мо вић, као и 
за ша љи ву сли ку из на шег сва ки да шњег жи во та Уњ ка ва ко ме ди ја или Ки-
цош Ма та, ба ла ви Ђу ра и др ља ви Сте ва (1870), док је за ша љи ву игру с 
пред и гром и пе сма ма Гра бан ци ја ши (1874), по зо ри шне пе сме ком по но вао 
Ал фонс М. Ци бул ка, пра шки вој ни ка пел ник, а хор ске де о ни це је „уде-
сио“ Фран ти шек Пе трик, но во сад ски учи тељ му зи ке. Би ли су за па же ни и 
ко ма ди с пе ва њем: по зо ри шна игра Гра ни ча ри (1870) Јо си па Фрај ден рај-
ха, ко ју је уде сио Ан то ни је Ха џић, са му зи ком Фран ти ше ка По кор ног12 и 
две ма пе сма ма Ак сен ти ја Мак си мо ви ћа, ша љи ва игра Ле о пол да Ста блоа 
Муж у клоп ци (1872), са му зи ком Алој зи ја Мил чин ског, ша љи ва игра Си-
гли ге ти ја Три брач не за по ве сти (1874), са му зи ком Сла во љу ба Лжи ча ра, 
као и дра ма с пе сма ма Ма ти је Ба на Срп ске цве ти или Та ков ски уста нак 
(1875), са му зи ком Да во ри на Јен ка за ко ју је хор ску пе сму Крај ре ках ва-
ви лон ских ком по но вао Ак сен ти је Мак си мо вић. 

Но, и дру га де ла су би ла оми ље на због му зи ке и по зо ри шних пе са-
ма: тра ге ди ја Мак сим Цр но је вић (1869) Ла зе Ко сти ћа за ко ју је му зи ку 
на пи сао Ак сен ти је Мак си мо вић, и ко ма ди Школ ски над зор ник (1871) и 
Из би ра чи ца (1872) Ко сте Триф ко ви ћа. Пу бли ка је тра жи ла и да чу је по-

12  Fran ti šek Po korný, одо ма ће но су га зва ли Дра гу тин или Фра ња.
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зна те пе сме. У при ка зу по во дом пре ми је ре „сли ке из жи во та“ Мла дост 
До си те ја Об ра до ви ћа (1871) Ко сте Триф ко ви ћа кри ти чар је на гла сио да 
је не у ме сно од пу бли ке „што зах те ва на сва уста од сви рач ког збо ра, да 
сви ра ову или ону ’на шу’. То се мо же тра жи ти у го сти о ни ци, ал’ то ме у 
по зо ри шту не ма ме ста. У по зо ри шту се свир ка уде ша ва пре ма ко ма ду, 
ко ји се да је, а не по во љи или ћу ди ово га или оно га бра та. Код год што би 
вре ђа ло у дра ми слу ша ти ве се лу свир ку, та ко исто не под но си ни ту жна 
или сет на и не ве се ла свир ка у ша љи вим игра ма. Све на свом ме сту и у 
сво је вре ме!“13

У ре а ли стич но до ба (1880–1900) из ве де но је нај ви ше ко ма да с пе-
ва њем и оних у ко ји ма је на зна чен зна чај му зи ке. По себ но су би ли по-
пу лар ни ко ма ди из на род ног жи во та „с пе ва њем“. Нај у спе шни ји су би-
ли: по зо ри шна игра Или је Окру ги ћа Срем ца Шо ки ца (1892), по зо ри шна 
игра Се о ска ло ла (1883) Едеа То та, му зи ку је ком по но вао Да во рин Јен ко, 
ша љи ва игра из на род ног жи во та На ши се ља ни (1885) Ми те По по ви ћа 
са му зи ком Јо ва на Па чуа. Му зи ку Га е та на До ни це ти ја за ша љи ву игру 
Ма ри ја, кћи пу ков ни је (1888) Ба ја ра и Сен Жор жа, за на ше по зо ри ште 
при ла го дио је Да во рин Јен ко, ко ји је на пи сао му зи ку и за сли ку се о ског 
жи во та Ђи до (1894) Јан ка Ве се ли но ви ћа. Оми ље на је би ла и исто риј ска 
сли ка Кра ље вић Мар ко и Ара пин (1892) Ве ли ми ра Ве ље Миљ ко ви ћа, док 
је по зо ри шна игра Бу њев ка има ла не што ма ње успе ха (1888), као и по-
зо ри шна игра Мај чин бла го слов (1896) Д’Ене ри ја и Ле мо е на са му зи ком 
Адол фа Ми ле ра. Из ко ме ди је Под ва ла (1890) Ми ло ва на Гли ши ћа оста ла 
је за пам ће на пе сма Мил ки на ку ћа на кра ју на текст Ни ка нора Гру ји ћа. 
По пу лар ни су би ли и ко ма ди са му зи ком Ху га До у бе ка: ко мад За ду жби на 
ца ра Ла за ра (1892) Ми ло ра да По по ви ћа Шап ча ни на, сли ка из срп ског 
на род ног жи во та Кра ји шки ња (1896) Пе тра Кр сто но ши ћа и дра ма Бал-
кан ска ца ри ца (1895) Ни ко ле I Пе тро ви ћа.

У до ба мо дер не (1900–1914) од ред ни цу „с пе ва њем“ је но си ло не-
ко ли ко де ла: сли ка из вре ме на бо сан ске оку па ци је Цр ни Књаз са Се ме ћа 
(1901) Пе тра Дан ку ло ва, му зи ку пот пи су је Јо ван Прајз Ја вор ски, по зо ри-
шна игра Пре ци о за (1904) Алек сан дра Пи ју са Вол фа са му зи ком Кар ла 
Ма ри је Ве бе ра, ша ла Код бе лог ко ња (1904) Ка дел бур га и Блу мен та ла, 
ша ла из ср би јан ског жи во та Мо рав ка (1904) Ми ха и ла Сре те но ви ћа, ве ли-
ки сцен ски ко мад Ца рев гла сник (1905) Жи ла Вер на и Д’Ене ри ја са му зи-
ком Ан то ни ја Освал да, по зо ри шна игра Ра ки ја (1907) Ге зе Гар до њи ја са 
му зи ком Иси до ра Ба ји ћа, сли ка Же нид ба Ми ло ша Оби ли ћа (1910) Пе тра 

13  (З), Мла дост До си те ја Об ра до ви ћа. – По зо ри ште, бр. 12, 1872, 51.
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Дан ку ло ва, ко мад из срп ског жи во та Чу чук Ста на (1910) Ми ло ра да Пе-
тро ви ћа Се љан чи це са му зи ком Иси дора Ба јића и ко мад Ко шта на (1911) 
Бо ри са ва Стан ко ви ћа са му зи ком Пе тра Кр сти ћа. Но, би ло је још де ла у 
ко ји ма је као бит на ком по нент на на зна че на му зи ка, ко ју пот пи су је Иси-
дор Ба јић: исто риј ски фраг мент Кнез Иво од Сем бе ри је (1901) Бра ни сла-
ва Ну ши ћа, па стир ска игра Ме на (1902) Љу бе на Гру ји ћа и Ми ло ша Ди ни-
ћа, Гор ски ви је нац (1902) Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша, по зо ри шна игра из 
на род ног жи во та Ди вљу ша (1906) Иштва на (Сте ва на) Ге ци ја и ко ме ди ја 
Кси ни је и Ксе ни ја (1910) Ми ла на Са ви ћа. Му зи ка је зна чај на и за драм-
ску пе сму Смрт мај ке Ју го ви ћа (1908) Иве Вој но ви ћа као и за му зич ки 
дра мо лет Су ђа је (1903) Љу бо ми ра Пе тро ви ћа са му зи ком Јо си фа Ма рин-
ко ви ћа. Ко ма ди с пе ва њем, по го то ву са те ма ти ком из на ше сва ко дне ви це 
или на ци о нал не исто ри је, по пу ла ри са ли су по зо ри шну умет ност у на-
ро ду и тра си ра ли су пут по ја вљи ва њу опе ре те. Но овај осо бен му зич ко- 
-сцен ски жа нр код нас у на род ним ма са ма ни је био оми љен као у дру гим 
кул тур ним цен три ма Сред ње Евро пе. 

Ан самбл Срп ског на род ног по зо ри шта му зич ки се уса вр ша вао та ко 
да је био ка дар и за зах тев ни је му зич ке за дат ке. На кон што је од и гра на 
пр ва опе рет ска пред ста ва 1891. го ди не убр зо је, 1896, пред ста вље на и пр-
ва опе ра Јо ван чи ни сва то ви, јед но чин ка Вик то ра Ма сеа. Ан га жо ва на је 
опер ска пе ва чи ца Сул та на Ци ју ко ва ко ја је до при не ла ини ци ра њу опер-
ског ре пер то а ра. У из ве шта ју Упра ве По зо ри шта за се зо ну 1896/97. пи ше 
да су због ве ли ког ин те ре со ва ња „на ше пу бли ке“ ко ја је ис ка за ла оп шту 
же љу да чу је Сул та ну Ци ју ко ву на ру че не и „две ма ње ша љи ве опе ре“ 
Ле па Га ла теа и Јо ван чи ни сва то ви, као и да је овај по ку шај „до бро ис-
пао“. Опе ра ће пра ви за мах до би ти 1911. ка да су Ци ју ко ва и њен су пруг 
Жар ко Са вић, та ко ђе опер ски пе вач, по ста ли чла но ви Срп ског на род ног 
по зо ри шта. Са вић ће као управ ник од 1911. до 1913. увр сти ти у ре пер то-
ар шест опе ре та и че ти ри опе ре. До 1914. игра не су опе ре: Кнез Ни ко ла 
Зрињ ски (1899) Ива на Зај ца, Ча роб ни стре лац (Ви ле њак) (1900) Кар ла 
Ма ри је Ве бе ра, Пу сти ња ко во зво но (1902) Ма ја ра, Про ба за опе ру (1902) 
Кар ла Лор цин га, Ксе ни ја (1909) Вик то ра Пар ме, Ка ва ле ри ја ру сти ка на 
(1910) Пје тра Ма ска њи ја, Про да на не ве ста (1911) Бед жи ха Сме та не, На 
уран ку (1911) Ста ни сла ва Би нич ког, Кнез Иво од Сем бе ри је (1911) Иси-
до ра Ба ји ћа и Па ја цо (1912) Ру ђе ра Ле он ка ва ла. На ре пер то а ру су би ле 
и опе ре те: Ле па Га ла те ја (1897) Фран ца Су пеа, Мам зел Ни туш (1900) 
Ер веа, Жен ид ба при фе ње ри ма (1904) Жа ка Офен ба ха, Муж пред вра ти-
ма (1905) Жа ка Офен ба ха, Сле пи миш (1907) Јо ха на Штра у са, Чар вал це-
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ра (1909) Оска ра Штра у са, Лут ка (1910) Ед мон да Ор до ноа, Ба рон Тренк 
(1912) Срећ ка Ал би ни ја, До лар ска прин це за (1912) и Раз ве де на же на 
(1913) Леа Фа ла. Мно ги глум ци су би ли и од лич ни пе ва чи; чу ве ни Пе ра 
До бри но вић, Ми ха и ло Мар ко вић и Мил ка Мар ко вић су са успе хом ту ма-
чи ли и опе рет ске уло ге, као и Дра га Спа сић, Ште фа ни ја Лен ска, Сте ван 
Де ска шев, Урош Ју ри шић, Јо ца Цви ја но вић, Ле по са ва Јо ва но вић, Ма ри ја 
Шил ха но ва, Ле по са ва Ни шлић и Ол га Освалд. 

У време ка да је управ ник Срп ског на род ног по зо ри шта био Јо ван 
Ђор ђе вић (1861–1868), већ 3. ју ла 1862. ан га жо ван је пр ви стал ни ка пел-
ник, Адолф Лиф ка (Adolf Pe ter Lif ka, 1828–1895), Чех. Он је са ра ђи вао са 
По зо ри штем од осни ва ња, ди ри го вао је на пред ста ви Зи да ње Ра ва ни це 
10. сеп тем бра 1861. Лиф ка се ни је ис та као као ком по зи тор, у ли те ра ту ри 
се по ми ње ње го ва игра Да ни ца, пр ва срп ска кон вер за ци о на игра, ко ја се 
из во ди ла у па у за ма из ме ђу чи но ва. Ње гов рад у Срп ском на род ном по зо-
ри шту био је обе ле жен из во ђе њем ко ма да с пе ва њем из ра зи то на цио нал-
ног са др жа ја.

Ду жност ка пел ни ка је би ла не са мо да ком по ну је му зи ку за пред ста ве 
не го и да под у ча ва глум це пе ва њу, да уве жба ва хор ске ну ме ре и ор ке стар-
ску прат њу и да ди ри гу је на пред ста ва ма. Ка пел ни ци су да ка ко обе ле жи ли 
од ре ђе не пе ри о де у раз во ју Ку ће. Глум ци ко ји ни су има ли та лен та за пе ва-
ње ни су има ли го то во ни ка кве мо гућ но сти за ан га жо ва ње, по што је пе ва ње 
би ло са став ни део глу ме.14 Глу мац Ла за Те леч ки пи ше да су сва ког да на 
по сле под не од 2 до 4 са та би ли ча со ви пе ва ња.15 Су де ћи пре ма из ве шта-
ји ма о ра ду Срп ског на род ног по зо ри шта и ре цен зи ја ма у но ви на ма чи ни 
се да Лиф ка свој по сао ни је оба вљао са успе хом, а ни је се ис ти цао ни као 
ком по зи тор.16 Но, у пр вој се зо ни Срп ског на род ног по зо ри шта игра не су 
пред ста ве за ко је су му зи ку би ли ком по но ва ли Ни ко ла Ђур ко вић и Јо сиф 
Шле зин гер, док је 1862. го ди не на ро чи то би ла за па же на му зи ка за ко мад 
с пе ва њем Вој нич ки бе гу нац Едеа Си гли ге ти ја у по ср би Ра ди во ја Стра ти-
ми ро ви ћа. Ко мад из на род ног жи во та са ма ђар ским на род ним пе сма ма и 
игра ма до жи вео је ве ли ку по пу лар ност у на шој сре ди ни, ма да је Јо ван Ђор-
ђе вић био не за до во љан пре во дом, на ро чи то пре пе ви ма пе са ма ко је ће ка-
сни је на ње го ву мол бу пре пе ва ти Јо ван Јо ва но вић Змај.

14  Л. До тлић, Из на шег по зо ри шта ста рог, 40.
15  РОМС, 12748, 5. VI 1864; Пе тар Мар ја но вић, Умет нич ки раз вој Срп ског на род ног 

по зо ри шта 1861–1868, Срп ско на род но по зо ри ште, Но ви Сад 1974, 211.
16  Ре цен зент Ја во ра 1863. за па жа да пра вих пе вач ких та ле на та да нас у дру жи ни не ма, но 

уви ђа труд глу ма ца и су ге ри ше: „Ако нам je сло бод но при ме ти ти, же ле ли би да ce за сад још са 
пе ва њем не на гли.“ (Ја вор, бр. 7, 10. III 1863, 110).
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Мно го ви ше успе ха има ће мла ди та лен то ва ни Ак сен ти је Мак си мо-
вић (1844–1873), ко ји је био ка пел ник Срп ског на род ног по зо ри шта од 
1865. до 1871. Већ у ре цен зи ја ма из 1866. уоча ва ју се по хва ле му зич ким 
сег мен ти ма у пред ста ва ма; на рав но да је на пре дак оства рен за хва љу ју ћи 
да ро ви том Мак си мо ви ћу. По во дом пред ста ве Ми лош Оби лић Јо ва на Су-
бо ти ћа у Ма ти ци је 1866. за пи са но: „Пе сма ’Док je на ма Ми ло ша ју на ка’ 
от пе ва на je вр ло до бро. Ме ло ди ја joj je ја ко ле па, од го ва ра пот пу но са др-
жа ју пе сме и по ка зу је да joj мла ди ком по зи тор, A. Мак си мо вић, ка пел ник 
Срп ског на род ног по зо ри шта, има ле па да ра и за ком по но ва ње и да ce од 
ње га мло го ме има мо на да ти. И дру жи на je ја ко на пре до ва ла од ка ко je пе-
ва њу учи“.17 Мак си мо вић је за пет го ди на на пи сао му зи ку за се дам на ест 
ко ма да нај ра зли чи ти јег са др жа ја ка ко стра них пи са ца Скри ба, Бе не дик-
са, Си гли ге ти ја, та ко и до ма ћих: Ма ти је Ба на, Јо ва на Су бо ти ћа, Ан то ни-
ја Ха џи ћа, Ко сте Триф ко ви ћа, Или је Окру ги ћа, Ла зе Ко сти ћа. Мно ге од 
тих пе са ма та да шња пе вач ка дру штва из во ди ла су и на кон цер ти ма, но 
ве ћи на их је да нас за бо ра вље на. Ипак, не ке пе сме по пут Бер бе ри су пр-
ви љу ди, ко ја је ком по но ва на за ко ме ди ју Че сти там Ко сте Триф ко ви ћа, 
да нас се пе ва ју као на род не пе сме. Ни су за бо ра вље не ни пе сме: Еј пу сто 
мо ре, Два се ти ћа по бра ти ла, Док је на ма Ми ло ша ју на ка, Кад се да ну 
ви ше не ће. Ста на Ђу рић Клајн сма тра да ње го ве му зич ко-сцен ске ну ме ре 
при па да ју ка те го ри ји му зич ке на и ве; Ак сен ти је Мак си мо вић је тек на кон 
од ла ска из Срп ског на род ног по зо ри шта сту ди рао му зи ку у Пра гу.

Дру ги пе ри од, ро ман тич но до ба (1868–1880) обе ле жио је сво јим 
де ло ва њем ка пел ник Алој зи је Мил чин ски (Alo is Mil čin ski, 1847–1903), 
по ре клом Чех, ко ји је оба вљао капелничку ду жност од 1872. до 1887. го-
ди не; он је осно вао и по зо ри шни ор ке стар и ви ше ни је би ло по треб но да 
се у Но вом Са ду ан га жу је ор ке стар пе тро ва ра дин ске вој не му зи ке. На-
ро чи то су по ста ле по пу лар не и ван по зо ри шта ње го ве пе сме из ко ма да с 
пе ва њем Ци га нин Едеа Си гли ге ти ја, ко ји је по ср био Ју стин Ши мић. Мил-
чин ски ни је био из ра зи то пло до тво ран ком по зи тор. Пот пи су је му зи ку и 
за ко ма де: Сан на ја ви Јо ва на Су бо ти ћа (1868), Муж у клоп ци Ле о пол да 
Ста блоа (1872), Ђа вол ски по сло ви Ја ше То ми ћа и Ко сте Фор ма ћа (1873) 
и Сан и ја ва Ми ла на Јо ва но ви ћа (1874). У вре ме Мил чин ског игра ни су и 
ко ма ди за ко је су му зи ку ком по но ва ли Да во рин Јен ко, Иван Зајц и Фра ња 
По кор ни, др Јо ван Па чу и дру ги. Убр зо на кон што је Мил чин ски осно вао 
по зо ри шни ор ке стар, сти гле су и пр ве по хва ле – пово дом из во ђе ња ко ма-
да Па ри ска си ро ти ња кри ти чар је у ре цен зи ји на гла сио да ва ља по хва ли-

17  Ма ти ца, бр. 29, 20. VII 1866, 692. 
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ти „и наш по зо ри шни сви рач ки збор, ко ји је о овој пред ста ви све са ме но-
ве ко ма де, 7 на бро ју, сви рао та ко ле по, да му је пу бли ка, ко ја је дво ра ну 
на пу ни ла, тап ша њем сво је до па да ње из ја вљи ва ла. Из ме ђу но вих ко ма да 
осо би то се до па ла увер ти ра у опе ру ’Ви љем Тел’ од Ро си ни ја. Та је увер-
ти ра та ко ве што и пре ци зно од сви ра на, да је ми ли на би ла слу ша ти је.“18

Да во рин Јен ко (1835–1914), ка пел ник На род ног по зо ри шта у Бе о-
гра ду (1871–1902), био је ве о ма пло до тво ран ком по зи тор – на пи сао је 
му зи ку за око 90 ко ма да с пе ва њем. Ком по но вао је му зи ку на сти хо ве Јо-
ва на Ђор ђе ви ћа за срп ску хим ну Бо же прав де ти што спа се у пред ста ви 
Мар ко ва са бља (1873). Кри ти чар је ис та као „осо би ту вред ност“ му зи ке, 
као и да се за хва љу ју ћи му зи ци овај ко мад „уз ди же над сви ма оста ли-
ма ко ма ди ма овог жан ра“. По себ но је по хва лио хим ну, ко ју је хор пе вао 
на кра ју пред ста ве и ко ја је на зах тев пу бли ке мо ра ла не ко ли ко пу та да 
буде от пе вана. На по ме нуо је да текст слу жи на част Ђор ђе ви ћу, а да је 
му зи ка „нај ја че“ Јен ко во оства ре ње ко је се мо же „по ме ло ди ји, по кон-
тра пунк тич ној вред но сти и по сво јој ин стру мен та ци ји упо ре ди ти са ма 
ко јом гла со ви том хим ном на за па ду, и ми не сум ња мо да ће она кад тад 
по ста ти оп шта срп ска хим на“.19 Од мно го број них Јен ко вих пе са ма не ке 
су по ста ле „на род не“, по пут Ој Мо ра во, мо је се ло рав но и Осу се не бо 
зве зда ма. Јен ко је оства рио и ви со ке до ме те у по зо ри шној му зи ци у XIX 
ве ку код нас; да ка ко да су не ка од ње го вих оства ре ња би ла упри ли че на 
и на сце ни Срп ског на род ног по зо ри шта. Јен ка сма тра ју „ре фор ма то ром 
му зич ко-сцен ског ства ра ња у Ср би ји“; ње го ва нај у спе ли ја де ла су она 
ин спи ри са на срп ским му зич ким фол кло ром, „би ло да су у пи та њу ци та ти 
или пи са ње у ду ху на род не ме ло ди ке“.20

Ху го До у бек (Hu go Do u bek, 1852–1897), та ко ђе по ре клом Чех, био 
је за по слен као ка пел ник од 1891. до 1897; ме ђу тим, био је ан га жо ван 
у Срп ском на род ном по зо ри шту још од 1887. го ди не да под у ча ва хор и 
пе ва че. Сво јим де ло ва њем обе ле жио је ре а ли стич но до ба. На пи сао је му-
зи ку за не ко ли ко ко ма да: нај по зна ти ји су За ду жби на Ми ло ра да По по ви-
ћа Шап ча ни на, „ша љи ва опе ре та“ Ја бу ка по тек сту Ве ље Миљ ко ви ћа,21 
Бал кан ска ца ри ца Ни ко ле I Пе тро ви ћа Ње го ша и Поп До бро слав Лу дви га 

18  (Б), Па ри ска си ро ти ња. – По зо ри ште, бр. 35, 1972, 143.
19  (М), Мар ко ва са бља. – По зо ри ште, бр.9, 1873, 35.
20  Ана Ма то вић, Ути цај срп ског по зо ри шта на очу ва ње и пре но ше ње на род них ме ло ди ја, 

у: Срп ска му зич ка сце на, Му зи ко ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град 
1995, 157.

21  Срп ско на род но по зо ри ште је пр ву опе рет ску пред ста ву од и гра ло 1891. на го сто ва њу у 
Бе лој Цр кви: из ве де на је опе ре та Вра ча ра Ема ну е ла Пи хер та по тек сту Ве ље Миљ ко ви ћа.
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Ан цен гру бе ра. До у бек је ком по но вао му зи ку и за Ба на ћан ско ко ло, ко је 
се из во ди ло у за вр шној сце ни ко ма да Кра ји шки ња (1896) Пе тра Кр сто-
но ши ћа, а да нас је део вој во ђан ског фол кло ра. Че сто је ко ри стио сти хо ве 
на ших по пу лар них пе сни ка, као и на род не пе сме. Јо ван Гр чић је за па зио 
да има „еми нен тан ком по зи тор ски дар“,22 док му Ти хо мир Осто јић за-
ме ра 23што је у опе ре ти Ја бу ка „умет нуо“ сво је ком по зи ци је и то још на 
на род не тек сто ве. На кон До у бе ко ве смр ти ду жност ка пел ни ка оба вљао је 
Иси дор Ба јић, ко ји ни је био за по слен у Срп ском на род ном по зо ри шту.

Ве о ма крат ко, од 1898. до 1899. го ди не, ка пел ник је био Јо ван Мир ко-
вић (1871–?), ко ји ни је био до ра стао овој ду жно сти и ни је оста вио по во љан 
ути сак – у По зо ри шту су је два до че ка ли да рас ки ну уго вор са њим. Ди ми-
три је Ру жић је сма трао да Мир ко вић ни је ка дар да во ди ор ке стар, по што је 
По зо ри ште би ло при мо ра но да на го сто ва њи ма ан га жу је дру ге ди ри ген те. 
Мно го ду же је био ка пел ник Ан то ни је Освалд (Antonín Osvald, 1864–1936), 
од 1899. до 1911, са пре ки дом у се зо ни 1902/03, ка да га је за ме нио бе о град-
ски ка пел ник Ан то ни је Ул рих. Освалд је, и пре не го што је по стао стал ни 
члан Ку ће, ди ри го вао на пред ста ва ма при ли ком го сто ва ња у Бе че ју. Био 
је „нај зна чај ни ја фи гу ра ме ђу ка пел ни ци ма СНП-а“.24 Као ком по зи тор на-
пи сао је му зи ку са мо за „јед но чин с пе ва њем“ Апо те о за Ђор ђа Ма ле ти-
ћа (1899), „ша љи ву игру из на род ног жи во та“ Сва то ви Дра гу ти на Илиј ћа 
(1900) и Ца рев гла сник Жи ла Вер на и Д’Ене ри ја (1905). Ме ђу тим, био је 
аги лан као му зич ки пе да гог и ди ри гент – у ње го во вре ме по че ло се са из-
во ђе њем му зич ки зах тев ни јих пред ста ва, пр вих опе ре та и опе ра. Ми ли ца 
Га јић на гла ша ва да је је дан од ње го вих нај ве ћих до при но са што је „упор но 
и рав но прав но ра дио на из во ђе њу ка ко стра ног ре пер то а ра, та ко и на фор-
ми ра њу до ма ћег, на ци о нал ног, по себ но од де ла Иси до ра Ба ји ћа“.25

Ан га жман Ан то ни ја Ул ри ха се свео на са мо јед но ди ри го ва ње пред-
ста вом. Фран ти шек Фра ња Ва њек (Fran ti šek Va ň ek, 1874–1960) је био ка-
пел ник 1911. и 1912; оста ло је за бе ле же но да је ди ри го вао на де сет пред-
ста ва, а те нор Па вао Вла хо вић је 1913. го ди не оба вљао ду жност хо ро во ђе.

У пе ри о ду по зо ри шне мо дер не од 1900. до 1914. глум ци су све му зич-
ки обра зо ва ни ји, што је ути ца ло да сцен ска му зи ка, по зо ри шне пе сме и 
хо ро ви бу ду ве шти је и пре ци зни је ин тер пре ти ра ни; уоча ва се по ред срп ске 
фол клор не тра ди ци је и ин тер на ци о нал но му зич ко на сле ђе. Нај зна чај ни ји 

22  (Г), За ду жби на ца ра Ла за ра. – По зо ри ште, бр. 3, 1894, 11.
23  Тих. Ост, Ја бу ка. – По зо ри ште, бр. 16, 1896, 63.
24  Ми ли ца Га јић, До при нос че шких му зи ча ра срп ској му зич кој сце ни до пр вог свет ског ра-

та, у: Срп ска му зич ка сце на, 121.
25  Ibid., 122.
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ком по зи тор овог пе ри о да је Иси дор Ба јић (1878–1915), ко ји је на пи сао му-
зи ку за пе тнае стак по зо ри шних оства ре ња Срп ског на род ног по зо ри шта. 
Ме ло граф ски рад на те ре ну до при нео је да су ње го ве по зо ри шне пе сме 
од раз на род ног ду ха. Пово дом ком по но ва ња но вих пе са ма за ко мад Се о ска 
ло ла, Ба јић је на пи сао кра ћи осврт у ко јем на гла ша ва да је на ша на род на 
му зи ка рет ко за сту пље на на сце ни.26 У тек сту по во дом пре ми је ре па стир-
ске иди ле Мéна на пи сао је да при ком по но вању па зи да ком по зи ци је ту ма-
че рад њу и бу ду ла ке ка ко би их из во ђа чи мо гли са вла да ти и ка ко би би ле 
ра зу мљи ве пу бли ци. Свој при ступ ту ма чи као нео би чан за пу бли ку ко ја 
је на ви кла да се на по зор ни ци „са мо ме ло ди ше“27. Нај у спе ли је пе сме из 
свог по зо ри шног опу са Иси дор Ба јић је и об ја вио; то су, из ме ђу оста лих: 
По гра ди ни ме се чи на си ја из Ра ки је Ге зе Гар до њи ја, Игра ло ко ло из Чу чук 
Ста не Ми ло ра да Пе тро ви ћа Се љан чи це, Шкри пи ђе рам на бу на ру, Та ра-

26  „О но вој му зи ци у ’Се о ској ло ли’
Ка да ме je пре крат ког вре ме на по зва ла упра ва срп ског на род ног по зо ри шта, да ком-

по ну јем пе сме у ’Се о ској ло ли’, об ра до вао сам ce том п о  в е  р е  њ у. Да нас пак кад ме je 
по звао г. A. Ха џић да рек нем ко ју о сво јим ком по зи ци ја ма, те шко ми je би ло то учи ни ти, јер 
о њи ма не мам мно го шта ре ћи.

За пе сме у ’Се о ској ло ли’ узео сам чи сте бач ке н а  р о д  н е  м о  т и  в е, раз ра дио 
их и у це ли ну скло пио. Осим ових упо тре био сам ’Са ра јев ку’, ’Te paj, ку ме, ло го ва’, ’Тав на 
во ћи’, не про ме нив ши их.

Ни сам хтео уно си ти ори ги нал них мо ти ва сто га, што je же ља упра ви на би ла баш та, д а 
д а  д е  м е  с т а  н а  ш о ј  н а  р о д  н о ј  м у  з и  ц и  и  д у  х у  на ше на род не му зи ке, 
ко ји je та ко ма ло и сла бо за сту пљен на на шој по зор ни ци. Осим ’Ђи да’, ’Хај дук Вељ ка’ и још 
у два три ко ма да – ко ји ce ре ђе при ка зу ју – на ша на род на му зи ка ни је сто га за сту пље на на 
по зор ни ци срп ског на род ног по зо ри шта, што на ше ком по ни сте, ка да су до би ли да ком по ну ју 
пе сме за на род ни ко мад, ра ди је су уно си ли с в о  ј е  мо ти ве (че сто срет но – a че сто, бог ме, и 
без успе ха) ме сто да су за гра би ли у бо га то и не ис црп но вре ло на ших на род них мо ти ва и њи 
упо тре бља ва ли. Чи ни ce, као да су ce бо ја ли, да ће им ce за ме ри ти да ни су до вољ но о р и -
г и  н а л  н и.

Али то je по гре шно, по гре шно je с то га, што je баш ори ги нал ност нпр. Гри го ва, Га-
де-ова, Сме та ни на и дру гих на ци о на ли ста у му зи ци, у то ме, што су зна ли д о б р о  у п о -
т р е  б и  т и  н а  р о д  н е  м о  т и в e  и  њ и м a  у м e т н и ч к и  о б л и к  д a т и.

На ше по зо ри шне ком по ни сте ра ди је су у з a ј м љ и в a л и  мо ти ве од Та ли ја на ца и 
Не ма ца. По гре шно je то и сто га, јер на тај на чин на ше на род но по зо ри ште ни је мо гло би ти за 
до ста ра сад ник на ше на род не му зи ке и на ших на род них мо ти ва.

Хва ла да кле упра ви што па зи на то, да вам по ред му зи ке ’Ни ту ша’ и дру гих ње них се-
ста ра, ко је вам да ју бом бо не, к о ј e  м и  р а  д о  ј е  д е  м о, – да је и здра ву на род ну ра ну 
– чи сту на род ну му зи ку.

Ето, због то га сам ce смео при ми ти те шке за да ће, да та ке par exem ple по пу лар не мо ти-
ве Јен ко ве, ко је су за 20 и ви ше год нна по ста ле та ко peћи на род не, за ме ним дру гим, пра вим 
на род ним б а ч  к и м  мо ти ви ма.

Ha Ва ма ће да нас би ти, да пре су ди те, да ли сам у то ме успeo или не!

Иси дор Ба јић (По зо ри ште, бр. 25, 1904, 134)
27  Иси дор Ба јић, Мéна. – По зо ри ште, бр. 13, 1902, 49.
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би цу ви диш ли, Зра чак ви ри из Ди вљу ше Иштва на Ге ци ја, као и из по зо-
ри шне игре Се о ска ло ла, из ме ђу оста лих и пе сме: Све док је тво га бла гог 
ока на текст Ми ло ра да По по ви ћа Шап ча ни на и Што ме не љу биш, текст 
пот пи су је Ђу ра Јак шић. Ба ји ће ве по зо ри шне пе сме бо га те ме ло диј ске ин-
вен ци је до при не ле су ње го вој по пу лар но сти, но ус пе ле су и да пре ђу по-
зо ри шну рам пу, сма тра Ста на Ђу рић Клајн, на род их је при хва тио и оне 
су се одав но по и сто ве ти ле са на род ним тво ре ви на ма.28 И да нас се из во ди 
ње го во ко ло, кон вер за ци о на игра Срп ки ња ко ју је унео и у опе ру Кнез Иво 
од Сем бе ри је. Ком по но вао је и но ву му зи ку за по зо ри шне ко ма де ко ји су 
већ игра ни: Ша ран, Пр кос и Мак сим Цр но је вић. Ба ји ће ва пре пи ска и ње-
го ва Срп ска му зич ка би бли о те ка по твр ђу ју ко ли ко се не се бич но за ла гао 
за сво је са вре ме ни ке, ко ле ге и му зи ча ре и ко ли ко се тру дио да до при но-
си ши ре њу и по пу ла ри са њу су вре ме не срп ске му зи ке. Ста на Ђу рић Клајн 
ис ти че ње го ву из ван ред ну при сност са те жња ма ши ро ких сло је ва на ро да, 
уме шност да на ђе нај не по сред ни ји пут ка пу бли ци – за то је остао оми љен 
и при знат као ти пич ни, не по сред ни ту мач осе ћа ња сво га на ро да.

По ред ко ма да с пе ва њем у ко ји ма је екс пре сив на уло га му зи ке би-
ла ак тив ни, са став ни део пред ста ве би ло је и драм ских де ла ко ја ни су у 
под на сло ву но си ла од ред ни цу „с пе ва њем“ или „с му зи ком“, а у ко ји ма 
је би ло по зо ри шних пе са ма и му зи ка је до при но си ла не са мо при хва та-
њу и по пу лар но сти де ла не го и це ло куп ној из ра жај но сти дра ма тур шке 
це ли не. Та ко је би ло, као што смо ука за ли, од са мог по чет ка, од пр ве 
го ди не ра да Срп ског на род ног по зо ри шта, ка да су 1861. игра ни ко ма ди: 
Ај ду ци, Смрт Сте фа на Де чан ског, Зи да ње Ра ва ни це и Ај дук Вељ ко. И 
де ла Ко сте Триф ко ви ћа Че сти там, Љу бав но пи смо и Мла дост До си те ја 
Об ра до ви ћа са др жа ва ла су по зо ри шне пе сме; Триф ко ви ћев ори ги нал ни 
текст пре до ча ва да се пе ва ла До си те је ва пе сма Све што ме не окру жа ва29. 
У по ср бу Ста ри ба ка и ње гов ху сар (1863) Јо же фа Си ге ти ја увр ште но је 
не ко ли ко на род них пе са ма ме ђу ко ји ма и пр во хор ско по зо ри шно ко ло 
код нас Игра ко ло на два де сет и два. По зо ри шна игра Или је Окру ги ћа 
Са ћу ри ца и шу ба ра (1869), игро каз из на род ног жи во та, би ла је по зна-
та и по сво јим му зич ким ну ме ра ма ко је је му зич ки „уде сио“ Ак сен ти је 

28  Стана Ђу рић Клајн, Акор ди про шло сти, Бе о град 1981, 89.
29  Све што ме не окру жа ва све то са мном ту жи!

Ни ти пти ца пти ци пoje нит’ ce с дру гом дру жи! 
Од зив ме ни из го ри це с пла чем од го ва ра, 
Зе фир ми се ме ђу ли шћем на жа лост пре тва ра! 
И по то ци с лад ном во дом сви са мном уз ди шу. 
Про ли вај те, очи мо је, гор ки су за ки шу. (1793)
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Мак си мо вић, а пе сма У на шем ле по ти је Сре му по ста ла је са став ни део 
фол клор не му зи ке Вој во ди не. Ве о ма је би ла оми ље на и по зо ри шна игра 
Ри ђо ко са (1890) Шан до ра Лу ка чи ја са му зи ком Фе рен ца Ер ке ла и са чак 
16 по зо ри шних пе са ма, со ло пе са ма, ду е та и хо ро ва од ко јих је ве ћи на 
би ла пе ва на и у на ро ду. Го то во све пе сме из ко ма да Ђи до (1894) са му зи-
ком Да во ри на Јен ка, иако ни је би ло на зна че но да је то ко мад с пе ва њем, и 
да нас су део срп ске на род не му зи ке: Осу се не бо зве зда ма, Уро ди ле жу те 
кру шке, Где ћеш би ти ма ла Ке јо, Мој ђер да не, мо је су во зла то, Ко ти 
ку пи ср ма је лек и дру ге. 

Ко мад сим бо лич ног на зи ва Уга ше но ог њи ште ко ји је Жар ко Ла за ре-
вић на пи сао 1914, ка да је Срп ско на род но по зо ри ште пре ста ло да ра ди, 
са др жа вао је и 11 по зо ри шних пе са ма Бо жи да ра Јок си мо ви ћа, од ко јих 
су по пу лар ност сте кле со ло пе сме: Ноћ уз ди ше, ђул ми ри ше, Мој пен џе ру, 
мој гор ки че ме ру, Шта је мла дост и Мо ја Бо сно, мо је жи во ва ње; игран 
је тек 1943. у Пан че ву. Три ва Ми ли тар пре до ча ва30 да су ко ма ди „као што 
су: Мар ко ва са бља, Чу чук-Ста на, Се о ска ло ла, Ди вљу ша, Ра ки ја, Ускоч-
ки ња, Шо ки ца, Са ћу ри ца и шу ба ра, Ци га нин, Бу њев ка, Вам пир и чи змар, 
Вој нич ки бе гу нац, Гра бан ци ја ши, Гра ни ча ри, Де во јач ка кле тва, Ђи до, Зу-
лум ћар, Кра ји шки ња, Ко шта на, На ши се ља ни, Сва то ви и дру ги, увек 
да ва ли пред пу ном ку ћом, иако мно ги од њих не ма ју ни књи жев не ни 
умет нич ке вред но сти“.

Нај че шће сцен ска му зи ка жи ви ко ли ко и пред ста ва за ко ју је ком-
по но ва на, ре ђе пе сме тра ју и ду же од по зо ри шног из во ђе ња. Су де ћи по 
кри ти ка ма, овом сег мен ту драм ских пред ста ва то ком XIX ве ка при да ва на 
је па жња, мо жда и за то што је уви ђа но ко ли ко су ком по зи то ри сво јом му-
зи ком и пе сма ма до при но си ли раз ви ја њу љу ба ви за по зо ри шну умет ност 
и ко ли ко је зна ча јан био до при нос осо бе ног жан ра ко ма да с пе ва њем. По-
ред агил ног Ак сен ти ја Мак си мо ви ћа, ве о ма је дра го цен до при нос Иси до-
ра Ба ји ћа, ко ји је по сти гао зна ча јан умет нич ки ни во сво јим оства ре њи ма, 
као и „на ших“ Че ха ко ји су да ли ве ли ку по др шку раз во ју сцен ске му зи ке 
не са мо у Срп ском на род ном по зо ри шту, али и Да во ри на Јен ка, нај пло до-
твор ни јег на шег по зо ри шног ком по зи то ра. Че сто су ода би ра ни сти хо ви 
нај по зна ти јих срп ских књи жев ни ка, и Бран ка Ра ди че ви ћа, и Зма ја, и Ла-
зе Ко сти ћа, и Ђу ре Јак ши ћ а и дру гих, као и они из на род них пе сма ри ца 
ко ји су ин кор по ри ра ни у драм ске тек сто ве, ко ји су баш за хва љу ју ћи му-
зи ци би ли оми ље ни. По зо ри шне пе сме о на ци о нал ној исто ри ји ути ца ле 

30  Три ва Ми ли тар, Ан то ни је Ха џић и Срп ско на род но по зо ри ште, у: Спо ме ни ца 1861–
1961, Срп ско на род но по зо ри ште, Но ви Сад 1961, 384.
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су и на не го ва ње па три о ти зма и на ци о нал не са мо бит но сти на шег на ро да 
у стра ној др жа ви. 

Бра ни слав Ну шић се 1904. по себ но у свом Ме мо ран ду му за ре ор-
га ни за ци ју Срп ског на род ног по зо ри шта освр нуо и на те шко ће у ве зи 
са ко ма ди ма с пе ва њем, за па жа да се де ло пр ви пут „ле по по де ли и ле по 
из ве де, ал, се за тим по ла ко спу шта и уни жа ва, јер код тре ће пред ста ве 
глу мац већ усту пи ро лу мла ђе му од се бе пa ово ме кад до са ди, да је још 
мла ђем од се бе, и то та ко ре дом иде док не си ђе до тле да Ру жи ће ве ро ле 
игра и Сте фа но вић. Услед то га ко мад се сву че на ни же, игра се бед но, пa 
кад се то ме до да још да је из ко ра све по бе гло, он да се мо же за ми сли ти 
ка кви из гле да ју срп ски на род ни ко ма ди на кон не ко ли ко го ди на игра ња“.31 
На по ми ње да не ма мно го на род них ко ма да, на ро чи то оних са те ма ти ком 
из на род ног жи во га и с пе ва њем, за то пред ла же да Управ ни од бор рас пи-
ше кон курс за на род не ко ма де с пе ва њем. 

Му зи ка ни је би ла са мо део звуч не ку ли се; ње на уло га је би ла, ка ко 
ка же Ро ман Ро лан, „да нас ста ви у кон такт са ср цем јед не епо хе, да нам 
омо гу ћи да до так не мо дно ње не осе ћај но сти“. Че сто му зи ка ни је оства-
ри ва ла не по сред ну син хро ност са дра ма тур шком струк ту ром, не го се из-
два ја ла као еле мент ко ји по се ду је сим бо лич ну вред ност про па ги ра ју ћи 
од ре ђе не иде је, де лу ју ћи на свест, мо жда че шће на под свест по зо ри шне 
пу бли ке. По себ но су би ле ра до слу ша не и пе ва не буд ни це,32 пи са не да 
бу де на ци о нал ну и по ли тич ку свест. Но, че шће је уло га му зи ке би ла да 
за ба ви и за то се де ша ва ло да и ни је оства ри ва на дра ма тур шка сим би о за 
по што су се по зо ри шне пе сме на ме та ле као са мо стал не му зич ке за о кру-
же не „це ли не“. У овим слу ча је ви ма до ла зи до про ме не од но са из ме ђу 
драм ског тек ста и му зи ке, те се рад ња у сег мен ти ма до ми на ци је по зо-
ри шне пе сме „пре ки да“ или њој „под ре ђу је“. Ре пер то ар ска по ли ти ка и 
мно го број на го сто ва ња до при не ли су да Срп ско на род но по зо ри ште бу де 
истин ска на род на уста но ва, „на род но ме зим че“, ко јем на род ис ка зу је на-
кло ност и љу бав, да ка ко за хва љу ју ћи и му зи ци, а по го то ву по зо ри шним 
пе сма ма. Му зи ка је че сто омо гу ћа ва ла да и тек сто ви не знат не књи жев не 
вред но сти оп ста ну на ре пер то а ру, но то је би ло уоби ча је но и у не ким 

31  Жив ко Мар ко вић, Ме мо ран дум Бра ни сла ва Ну ши ћа за ре ор га ни за ци ју Срп ског на род ног 
по зо ри шта, у: Спо ме ни ца 1861–1961, 356.

32  Буд ни це, хор ске ком по зи ци је за му шки хор Кор не ли ја Стан ко ви ћа Ево де сни це вер не и 
’Ајд у вој ну Ср би не, за ко је је текст на пи сао Ђор ђе Ма ле тић за свој ко мад Миљ ко Мр ко нић или 
Пре од ни ца срп ске сло бо де (1864), би ле су ве о ма оми ље не. Ак сен ти је Мак си мо вић је ком по но вао 
буд ни цу Док је на ма Ми ло ша ју на ка ко ја је до при не ла по пу лар но сти тра ге ди је Ми лош Оби лић Јо-
ва на Су бо ти ћа; исти ауто ри пот пи су ју и хор ску пе сму Тру ба тру би у бој зо ве.



116

европ ским кул тур ни јим сре ди на ма. Ко ма ди с пе ва њем и с му зи ком ни ка-
да ви ше ни су би ли та ко оми ље ни као у пе ри о ду од 1861. до 1914. го ди не; 
њи хов до при нос из град њи му зич ке кул ту ре и му зич ког обра зо ва ња код 
нас је нео спо ран и зна ча јан, они су тра си ра ли пут ка опе ри, ко ја је нај зах-
тев ни ји и нај це ње ни ји му зич ко-сцен ски род, а по не ки ма и оте ло тво ре ње 
свих умет но сти. 

Na da Sav ko vić

MU SIC AT THE STA GE OF  
THE SER BIAN NA TI O NAL THE A TER 

(1861–1914) 

Sum mary 

The mu sic in the Ser bian Na ti o nal The a ter in the pe riod 1861–1914 was not just a part 
of the audio bac kgro und. Its ro le was to re flect the spi rit of an age and a set ting as well as to 
con tri bu te to the po pu la ri za tion of the a ter among pe o ple. Plays that in clu ded sin ging, typi cal of 
the the a ter li fe in Ser bia in the 19th cen tury, we re very po pu lar, espe ci ally if the ir to pics we re 
ba sed on the na ti o nal hi story and everyday li fe. The re we re se ve ral pe ri ods in the de ve lop ment 
of the Ser bian Na ti o nal The a ter: the be gin ning of the ro man tic pe riod (1861–1868), the ro man-
tic pe riod (1868–1880), the re a li stic pe riod (1880–1900) and the mo dern pe riod (1900–1914). 
All of them we re mar ked by the en ga ge ment of band ma sters: Ak sen ti je Mak si mo vić, Hu go 
Do u bek, An to ni je Osvald and ot hers. The duty of band ma ster was not only to com po se 
mu sic for plays but al so to te ach ac tors how to sing, to prac ti ce cho ir songs and or che stra 
ac com pa ni ment and to con duct in plays. Songs we re per for med be fo re or du ring a the a ter 
play, but so me ti mes al so in bre aks, bet we en the acts, and so me ti mes even af ter the end of 
the play. The mu sic was ori gi nal, writ ten for a spe ci fic play, or was adop ted eit her from 
fol klo re or from dif fe rent so ur ces. Isi dor Ba jić ma de a pre ci o us con tri bu tion, alt ho ugh he 
was not a mem ber of the Ser bian Na ti o nal The a ter, as he wro te mu sic for fif teen the a ter 
plays. Be si des the plays that in clu ded sin ging, whe re the ex pres si ve ro le of mu sic was an 
ac ti ve and in de li ble part of the play, the re we re dra mas which did not ha ve a sub ti tle “with 
sin ging” or “with mu sic”, but in which mu sic still con tri bu ted to the ac cep tan ce and po-
pu la rity of the pi e ces, as well as the full ex pres si ve ness of the dra ma tur gic who le. So me 
the a ter songs are still sung to day as they ha ve be co me part of the Ser bian mu si cal fol klo re. 
The pi e ces with sin ging and mu sic ha ve con tri bu ted to the growth of mu si cal cul tu re and 
edu ca tion in Ser bia and ha ve pa ved a path for ope ra.
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 Свен ка Са вић

КО РЕ О ГРА ФИ У БА ЛЕ ТУ  
СРП СКОГ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА: 

ИКО ОТРИН (1963–2011)

СА ЖЕ ТАК: Ико Отрин је оства рио зна ча јан ства ра лач ки опус у Ба ле ту 
Срп ског на род ног позориштa (СНП) (нај ин тен зив ни је од 1963. до 1969): укуп-
но 15 раз ли чи тих ба ле та (од то га две пра и звед бе), од ко јих су три об на вља на 
ви ше пу та, по ред ко ре о гра фи ја у опе ри, опе ре та ма и драм ским пред ста ва ма. 
Ње го ве ба лет ске пред ста ве су из во ђе не пре ко 400 пу та, а ви де ло их је пре ко 
100.000 гле да ла ца у зе мљи и на го сто ва њи ма, па кван ти та тив ни по да ци мо гу 
би ти до каз ути ца ја ко ре о гра фа на смер раз во ја ба ле та у Но вом Са ду и Ср би-
ји, ка ко у ре пер то ар ској по ли ти ци та ко и у од га ја њу по зо ри шне и ба лет ске 
пу бли ке и про фе си о нал ног под млат ка. У тој ак тив но сти Ико Отрин ис ти че 
се сво јим све то на зо ром, афир ми шу ћи не ко ли ко ва жних ком по не на та си сте ма 
вред но сти од ко јих су нај ва жни ји: мир у све ту и ме ђу љу ди ма, а про тив ра та; 
љу бав ме ђу љу ди ма – што га чи ни ан га жо ва ним умет ни ком у вре ме ну у ко јем 
ства ра у Но вом Са ду нај пре у кон ти ну и те ту 6 се зо на, а по том, у вре мен ским 
раз ма ци ма ко ји у Ср би ји (и у Но вом Са ду) ни су ишли на ру ку раз во ју умет но-
сти уоп ште, ба лет ске по себ но (рас та ка ње за јед нич ке др жа ве по чет ком де ве де-
се тих, кри зе по ли тич ког си сте ма и кул тур них вред но сти).

Отрин пу бли ку схва та као по тен ци јал љу би те ља ба ле та ко јем тре ба обез-
бе ди ти до вољ но ин фор ма ци ја за раз у ме ва ње оно га о че му се на по зор ни ци 
игра. Оту да је Ико Отрин је дан од рет ких пе да го га пу бли ке. Од по себ не је 
ва жно сти ње гов рад на из гра ђи ва њу ре пер то а ра ба лет ских пред ста ва за де цу 
(тач ни је раз во ју уку са нај мла ђе пу бли ке за ба лет), че му тре ба до да ти ње гов 
пе да го шки рад са игра чи ма ко ји је увек од пре суд ног ути ца ја на раз вој ан сам-
бла. Све ове до при но се кри ти ка ни је увек пра ти ла па је угао по сма тра ња у 
овом ра ду од нос ко ре о гра фа, кри ти ке, игра ча и пу бли ке.

У вре ме ка да је Ико Отрин ства рао у но во сад ском ба лет ском ан сам блу, 
ме ди ји ни су та ко ин тен зив но пра ти ли ње гов рад, за то је пре глед ње го вих ак-
тив но сти у Но вом Са ду ов де дат ва жан за сла га ње исто риј ских ком по не на та у 
раз во ју Ба ле та СНП од осни ва ња до да нас.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ба лет СНП, Ико Отрин, ко ре о гра фи ја, мо де ран ба лет, 
но во сад ски ба лет, исто ри ја ба ле та XX ве ка.

UDC 792.8:929 Otrin I.
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Ка да Ба лет СНП обе ле жа ва зна ча јан ју би леј и су ми ра ре зул та те о 
до при но су ин ди ви дуа и це лог ан сам бла раз во ју и афир ма ци ји ба лет ске 
умет но сти, не за о би ла зне су три ко ре о граф ске лич но сти: осни ва чи ца Ма-
ри на Оле њи ма (1950–1952), на ста вљач Ге ор ги Ма ке дон ски (1952–1963) и 
ино ва тор ка дров ске и ре пер то ар ске об но ве Ико Отрин (1963–1969). Ка да 
про це њу је мо удео Ике Отри на у раз во ју ба лет ске умет но сти у По кра ји ни 
и Ср би ји, по ла зи мо од дру штве не и кул тур не си ту а ци је у Но вом Са ду по-
чет ком ше зде се тих го ди на XX ве ка ка да је до шао у Но ви Сад и пра ти мо 
про ме не ко је су се до га ђа ле у но во сад ском ансaмблу и под ње го вим умет-
нич ким ути ца јем до ње го вог по врат ка у Ма ри бор.

Ико Отрин ко ре о граф
Ико Отрин до ла зи у Ба лет СНП у Но ви Сад 1963. го ди не (ка да има 

са мо 31 го ди ну) као оп ште обра зо ван (ди пло ми рао ет но ло ги ју), по себ но 
му зич ки, а играч ки усме рен ка но вим прав ци ма у раз во ју ба лет ске игре 
у Евро пи, по се ду ју ћи енер ги ју и из у зет не ор га ни за ци о не спо соб но сти, 
ко је га ни ка да ни су на пу сти ле. Тај су срет но во сад ског ан сам бла у успо ну 
по чет ком ше зде се тих го ди на ХХ ве ка и Отри на на по чет ку соп стве ног 
умет нич ког раз во ја био је на до бро бит обе стра не. У Но вом Са ду је за те-
као ре ла тив но ве лик ан самбл (на кон пет на ест го ди на по сто ја ња и до вољ-
ног ко ре о граф ског учин ка ње го вих прет ход ни ка), у фа зи под мла ђи ва ња 
шко ло ва ним игра чи ца ма и игра чи ма из ба лет ских шко ла у Но вом Са ду, 
Бе о гра ду, Љу бља ни (ма да и на да ље ве ћи ну чи не игра чи са са мо не ко ли ко 
раз ре да за вр ше не ба лет ске шко ле). Ан самбл се су сре ће са ви со ко о бра зо-
ва ним ко ре о гра фом (ко ји по ста је уско ро и шеф Ба ле та и играч).

У 1963. ка да по ста вља пр ву пред ста ву (Три мо дер на ба ле та), Отри-
ну сто је на рас по ла га њу упра во за вр ше не уче ни це но во сад ске Ба лет ске 
шко ле: Ери ка Мар јаш и Алек сан дра Ба ран ков ски, у пу ној ис ку стве ној 
сна зи Хел мут Не дељ ко (ко ји је, на жа лост, убр зо оти шао у Не мач ку), али 
и обра зо ва ни игра чи из дру гих гра до ва та да шње Ју го сла ви је: Гра ди мир 
Пан ков из Ско пља (ка сни је је био ско ро де це ни ју ди рек тор Ба ле та у Ци-
ри ху), па Пе тар Ср доч из Љу бља не (ко ји је до шао на по зив Ике Отри на 
и по том се вра тио у Сло ве ни ју). Афир ми са ла се то ком две пр ве се зо не 
из у зет на, по мно го че му ин тер на ци о нал на гру па, пре све га жен ског ан-
сам бла, што је био до бар ма те ри јал за ре а ли за ци ју Отри но вих ино ва тор-
ских иде ја. Том пр вом пред ста вом – Три мо дер на ба ле та (16. ју на 1963), 
Отрин је са свим збу нио ан самбл, кри ти ча ре и но во сад ску пу бли ку, јер 



119

оно што је по ну дио као мо де ран из раз би ло је та ко раз ли чи то и но во у 
по е ти ци и из ра зу, да се го то во ни ко ни је од мах сна шао. Пр во, овај ба лет 
је имао са свим ан га жо ван са др жај: за ла га ње за мир у све ту и ви зи ја шта 
се мо же до го ди ти са пла не том уко ли ко ми ра не бу де. Три ба ле та, три јед-
но чин ке истом ци љу усме ре не, од ко јих је пр ва не у о би ча је ног име на за 
ба лет Е=мц2. За што та ко нео би чан на слов за ба лет? Од го вор на ла зи мо у 
про гра му при пре мљеном за пре ми је ру.

„Ма ла јед на чи на – енер ги ја је сте ма са пу та бр зи на на ква драт – епо-
хал но је от кри ће Ал бер та Ајн штај на. У њој је са же та сва те о ри ја ре ла тив-
но сти и из ње про из и ла зи сва атом ска на у ка. Али атом ска на у ка ни је да ла 
чо ве чан ству са мо ко ри сти, већ је про из ве ла и атом ску бом бу, ко ја пра ти 
чо ве чан ство као Де мо клов мач. И тај страх пред то тал ним уни ште њем 
чо ве ка по чо ве ку, та стал на не си гур ност – ако хо ће те и се ћа ње на Хи ро-
ши му – то је те ма тог ба ле та. Не ма кон кре ног са др жа ја“.

Да нас је ва жно кон ста то ва ти да је Ико Отрин пре ско ро 50 го ди на по-
чео ба лет ску ка ри је ру у Но вом Са ду као ми ров њак. Мно го го ди на ка сни-
је сам га пи та ла ка ко се од лу чио да се тим ба ле том пред ста ви но во сад ској 
пу бли ци, он је од го во рио да је ба лет већ игран 1961. у Ма ри бо ру и до био 
по хвал ну оце ну. Да нас, ме ђу тим, ми слим да је овај ње гов ба лет Ико От-
рин сам – нео бич на енер ги ја ко јом по ку ша ва да про ме ни љу де и пре мо сти 
вре ме и про стор, а пре све га тра ди ци о нал ну играч ку кли му у та да шњој 
Ју го сла ви ји, али и да нас. (Та да он ни је знао да је тво рац – Е=мц2. Ал берт 
Ајн штајн, бо ра вио у Но вом Са ду, у ко јем се та да игра тај ба лет.)

У ба ле ту су из во ђач ка сред ства аде кват на: игран је без му зи ке, са мо 
на зву ке кон крет не и елек трон ске му зи ке, уз људ ски глас, не што ма ло по-
е тич них сти хо ва. Дру го, игра че је „осло бо дио“ ко сти ма, они игра ју са мо 
у три ко и ма, а њи хо ва из ра жај на те ла на сце ни су игра са ма. На пра вио је 
не ку вр сту „дис тор зи је“ по кре та, већ ти ме што је игра чи ца ма дао са мо 
јед ну ба лет ску (шпиц) па ти ку, а на дру гој но зи обич ну (ме ку) па ти ку, па 
је игра ње игра чи ца „иш ча ше но“, а гле да о ци се стал но до и ма ју не скла да 
и дис хар мо ни је: та ле па мла да жен ска те ла у стал ној дис хар мо ни ји по-
кре та, и исто вре ме ног од но са пре ма не че му што је ри там, али не му зи ка 
и реч, што је тем по, али не игрив у кла сич ном сми слу ре чи, све за јед но 
око сни ца је ње го ве ко ре о граф ске по е ти ке та да.

За про та го ни сте је узео, та да по чет ни це, Ери ку Ма р јаш и Алек сан-
дру Ба ран ков ски – тек ди пло ми ра не уче ни це Сред ње ба лет ске шко ле у 
Но вом Са ду; обе ће уско ро по ста ти со лист ки ње, а Ери ка Мар јаш ће од 
та да би ти Отри но ва ве ли ка ин спи ра ци ја и по у зда на са рад ни ца у го то во 
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свим ба ле ти ма ко је је по ста вљао у Но вом Са ду. Игра чи ма је за дао про-
во ка тив не по кре те (ле га ње парт не ра јед но на дру го, парт нер ке јед не на 
дру гу), што је тре ба ло да сиг на ли зи ра пол ни чин. Се ћам се про ба на ко-
ји ма је Са шка од би ја ла да „лег не“ на Ери ку, по сле на Хел му та јер се то 
ко си ло са ње ним си сте мом вред но сти („ме не је сра мо та“). Отрин ни је 
са мо рас ту рао кла сич ну по е ти ку ба лет ске игре, не го и па три јар хал ни си-
стем вред но сти игра чи ца и игра ча о те лу у игри и парт нер ским од но си ма 
у про сто ру и пред пу бли ком.

Не дел ко Хел мут, со ли ста у тој пред ста ви, се ћа се: „Играо сам на пре-
ми је ри Отри но вог пр вог ба ле та: Е=мц2. Са да се овај ба лет на во ди као пре-
крет ни ца у раз во ју но во сад ског ба ле та, али се се ћам да је на пре ми је ри 
ба лет био су здр жа но при мљен… Ми слим да но во сад ска пу бли ка ни је би ла 
при пре мље на за но ви не ко је је Отрин до нео по чет ком ше зде се тих“.

Пред ста вом Е=мц2 кри ти ча ри ба ле та су, та ко ђе, раз би ја ли сво је кон-
цеп те о игри. Отрин је „ри пио“ у ре ла тив но успа ва ну но во сад ску естет-
ско-играч ку сре ди ну, до вољ но на гло да све уз др ма (ба лет је игран са мо 
три пу та у Но вом Са ду и два пу та на го сто ва њу). Но во сад ски кри ти чар 
Иља Вр сај ков (Днев ник, 19. јун 1963) ни је же лео да ем па ти ше са Отри-
но вим при сту пом. Пи шу ћи не по вољ ну кри ти ку за ме ра ко ре о гра фу мно го 
то га, из но си не ке су до ве о му зи ци за тре ћи ба лет, Де мон зла та, ко је мо-
же из ре ћи са мо осо ба бли ска оно ме што се „ку ва“ у Ку ћи. Ову кри ти ку 
ина че че сто на во дим као при мер пи са ња о ба ле ту му зич ки ве о ма до бро 
обра зо ва не осо бе ко ја ни је до вољ но струч на и за игру и оту да фо ку си ра не 
на му зи ку ба ле та (ка кви су ба лет ски кри ти ча ри пр ве ге не ра ци је: Јо жеф 
Шул хоф, Иља Вр сај ков, а не што ка сни је Бог дан Ру шкуц, да по ме нем три 
нај че шће по ја вљи ва на име на у пи са ним ме ди ји ма у Отри но вом пе ри о-
ду).

Већ овом пр вом пред ста вом Отрин ус по ста вља пра ви ло ра да ко јег 
ће се до кра ја др жа ти – све пред ста ве ко је ко ре о гра фи ше сам ре жи ра, за 
шта има оправ да ње. „Ко ра ци за ме не ни су са мо гим на сти ка, већ ре чи, 
ре че ни це, ко је мо ра ју да ис при ча ју при чу та ко ја сно као што се то ра ди 
обич ним ре чи ма, а мно го пу та и сен зи бил ни је…

За сва ку пред ста ву имам кон цепт и по ку ша вам да га из ве дем до кра-
ја. За то мо рам САМ ре жи ра ти овај ки не ти кус ко ји сам ко ре о гра фи рао, јер 
су ве о ма за ви сни је дан од дру гог“.

По тре ба да бу де са свим сло бо дан у оства ри ва њу за ми сли већ та да 
је би ла са мо по сле ди ца ње го вог тра га ња за су шти ном у ба лет ској игри, а 
то је од нос фор ме и са др жи не. По ста ви ла сам му исто пи та ње (при ли ком 
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су сре та ор га ни зо ва ном у по во ду обе ле жа ва ња ње го вог ју би ле ја 2006. у 
Ма ри бо ру): „Ми слим да је основ но што сам по ку шао да дам из раз по је-
ди ном по кре ту, ни су сви ’де ве ло пе’ јед на ког зна че ња, сва ки ко рак зна чи 
не ку ре че ни цу из ба ле та – циљ је да се са игром не што ис при ча“.

Дру ги ба лет, из ве ден исте ве че ри, пра и звед ба је у Ба ле ту СНП: Де мон 
зла та, у му зич кој об ра ди и ор ке стра ци ји но во сад ског ком по зи то ра Ру дол-
фа Бру чи ја (та да на ду жно сти ди рек то ра Опе ре и Ба ле та у СНП). Ова пра-
и звед ба има сво ју ма лу исто ри ју ко ја се де ли мич но ре флек ту је у кри ти ци 
Иље Вр сај ко ва, а да на шњим чи та о ци ма не мо же би ти ја сна. На и ме, на пла-
ка ту за пре ми је ру пи ше да је аутор ба ле та Ико Отрин у му зич кој об ра ди и 
ор ке стра ци ји Ру дол фа Бру чи ја. Отрин об ја шња ва ову ре че ни цу:

„На му зи ку Ер не ста Кре не ка већ сам на пра вио ба лет у Ма ри бо ру. Ба-
лет је био већ по ста вљен, ка да смо до би ли од аутор ске аген ци је оба ве ште-
ње да је Кре нек бри сао тај ба лет из свог опу са (на вод но, је ре као да је то 
ло ша му зи ка) и да не до зво ља ва ви ше ни ко ме да је из во ди. По што је ба лет 
био по ста вљен на кла вир ски из вод, а не и ор ке стри ран, а ни је би ло вре ме-
на да тра жи мо не што дру го, Бру чи је на осно ву по ста вље не ко ре о гра фи је 
на пи сао но ву пар ти ту ру и да ли смо јој нов на зив: ’Де мон зла та’“.

Ко ре о граф у про гра му већ та да да је еле мен те сво је фи ло зо фи је жи-
во та: „Сва ки по крет мо ра да илу стру је са др жај и за то је пре тво рен у сим-
бол. Уло га обич не де вој ке у ства ри је сим бол чо ве ко ве љу ба ви – пре зи ра-
не, му че не, раз о ча ра не, али увек жи ве“.

Ико Отрин је до шао у Но ви Сад са из гра ђе ном фи ло зо фи јом жи во та 
и сво јим вред но сним си сте мом – мир и љу бав по сва ку це ну, а це на је, 
ка ко ви ди мо, ве ли ка и у пр вом и у дру гом ба ле ту, и за то је и од лу чио да 
их спо ји на пре ми је ри.

Тре ћи ба лет исте ве че ри је био Па у ко ва го зба. Има ин те ре сан тан са-
др жај ко ји са мо на пр ви по глед од сту па од пр ва два ба ле та, али је по 
основ ној иде ји фи ло зоф ског од но са пре ма жи во ту са свим у ис тој рав ни 
са пр ва два – зло ће би ти по бе ђе но до брим. На им пре си о ни стич ку му зи ку 
Ал бер та Ру се ла, мо ди фи ко вао је ли бре то та ко да нам по ру чу је да по сто ји 
ле по та жи во та, с јед не стра не, и опа сност ко ја увек вре ба, с дру ге стра не, 
ово га пу та на при ме ру жи во та ин се ка та. Ко ре о граф по ру чу је да у су ро-
вом жи во ту по сто је си ле ко је га мо гу пре ва зи ћи – љу бав–мир–прав да, а 
при ро да је не што че му се увек вра ћа мо.

У сле де ћој се зо ни 1964. Отрин на ста вља свој ино ва тив ни при ступ 
и по ста вља Кар ми ну бу ра ну (13. ок то бра). Да нас је овај му зич ки ора то-
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ри јум ши ро ко при су тан на ба лет ским сце на ма (на ше са да шње и бив ше 
зе мље), пре го то во 50 го ди на је би ла но ви на у Но вом Са ду:

„’Кар ми ну’ ни сам ниг де ви део. Слу шао сам је на кон цер ту Бе о град-
ског ака дем ског хо ра и оду ше вио сам се том му зи ком. На пр вом го сто ва-
њу ка да смо већ раз го ва ра ли о мом стал ном ан га жма ну, пред ло жио сам је 
управ ни ку Ми ло шу Ха џи ћу и он је то са за до вољ ством при мио. По ста-
вио сам је сле де ће се зо не као гост“.

Као му зич ки обра зо ван ко ре о граф, Отрин об ли ку је сво ју играч ку има-
ги на ци ју на Ор фо ву му зи ку ко ја ни је пи са на за ба лет ско из во ђе ње, и пре-
ма со стве ном сце на ри ју (пи сан са Бре дом Пу гељ) ре жи ра и ко ре о граф ски 
осми шља ва по зо ри шни до га ђај у ко јем су де лу ју и со ли сти и хор Опе ре 
СНП. Ту је дру га ком по нен та Отри но вог ства ра ња: те а тар је це ли на мно-
гих ком по не на та: реч–глас–по крет–му зи ка и опет на зад, ка ко је об ја снио 
(у са мо не ко ли ко ин тер вјуа ко је је дао ме ди ји ма). Кар ми на бу ра на је дру га 
но ви на Отри но вог на сто ја ња да у но во сад ску по зо ри шну и ба лет ску сре-
ди ну пре не се но во сти са му зич ке и играч ке европ ске сце не. Тим по те зи ма 
смо би ли, ре кла бих, уву че ни у свет ске то ко ве, што су го сто ва ња Ба ле та у 
Ита ли ји (у Мо де ни) и у не ким дру гим др жа ва ма по твр ди ле.

Исте те 1964. го ди не Отрин ра ди пре ма аутор ској вер зи ји Пи је и Пи на 
Мла ка ра пре ми је ру це ло ве чер њег ба ле та Ђа во на се лу Фра на Лот ке (пр ви 
пут из ве ден 1935. у Ци ри ху), чи ме је за до во љио та ко ђе про грам ски зах тев 
у СНП да се ства ра и чу ва до ма ћа ба лет ска ба шти на. Тих го ди на је но ви 
пра вац у свет ској ба лет ској ба шти ни да се уво де еле мен ти на ци о нал ног 
ба лет ског и му зич ког на сле ђа у по зо ри шни ре пер то ар. Мо ти ва ци ју за це ло-
ве чер њи ба лет Ђа во на се лу Отрин об ја шња ва на сле де ћи на чин:

„Ни је ни ка кво чу до што је ’Ђа во’ ушао у све ба лет ске лек си ко не као 
је дан од нај вред ни јих при ме ра мо дер не ба лет ске умет но сти. Ја сно је да 
ова кав ба лет по ста вља пред из во ђа че ве ли ке зах те ве. Сва ки по крет мо ра 
би ти пун зна че ња – ја сан и чист у сво јој ко ре о гра фи ји и дра ма тур шкој 
ли ни ји. Ту игра чи ма ни је до вољ на са мо тех ни ка и шарм, већ је по треб на 
и при лич на до за истин ског умет нич ког об ли ко ва ња уло га и њи хо вог уну-
тра шњег раз во ја. За то је то сјај на шко ла за сва ки ба лет ски ан самбл. И то 
је је дан од раз ло га, због ко јих је ’Ђа во’ до шао и к на ма у по се ту“.

Ис ку сан ко ре о граф ослу шку је са зре ва ње ан сам бла и сход но ње го вој 
сна зи при ла го ђа ва ре пер то ар, с во ђе њем ра чу на о оно ме што су свет ски, 
тач ни је европ ски, то ко ви у игри. Од та да па на да ље Ико Отрин ни ка да 
не ће по ста вља ти у Ба ле ту СНП оне кла сич не ба ле те ко ји има ју за да ну 
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ко ре о гра фи ју и тра же са мо пре но ше ње дру гим игра чи ма (као што су Жи-
зела, Ла бу до во је зе ро, За ча ра на ле по ти ца).

На жа лост, ни је би ла сту ди о зни ја кри ти ка пред ста ве, сем на ја ве Гор-
да не Ди вљак Арок на дан пре ми је ре под на зи вом Шан са за мла де (Днев-
ник, 15. ХII 1964). Би ло је то вре ме ка да се ни су пи са ли кри тич ки при ка зи 
свих пред ста ва, ни ти су би ли че сти те ле ви зиј ски сним ци це лих пред ста-
ва, ме диј ска уза вре лост око пре ми је ра ће по ста ти пра ви ло мно го ка сни је 
и за ба лет ске пред ста ве. На жа лост, ни је би ло ни на ро чи то ди зај ни ра них 
пла ка та за на ја ву пред ста ва, али су штам па ни про гра ми има ли ин фор-
ма тив не и еду ка тив не тек сто ве. Отрин се увек тру дио да у про гра му бу-
де тек сто ва о ком по зи тру, о са мом де лу, за тим са др жај ба ле та и, на рав-
но, о ко ре о гра фу и игра чи ма. За то су нам да нас не по сред ни уче сни ци 
пред ста ва дра го цен из вор по да та ка о тим пред ста ва ма (сем штам па них 
про гра ма), јер су ис по ве сти игра ча и оста лих осо ба у ства ра лач ком ти му 
(ди ри ге на та, сце но гра фа, ко сти мо гра фа…) не за о би ла зне. Се ћам се при-
пре ма ња пре ми је ре Ђа во на се лу. Игра ле смо Љи ља на Ми јач и ја су сет ке. 
Се ћам се ка ко нам је Отрин по ка зи вао ко мич не сце не и вр ло до бро глу-
мио, док смо се сви у гру пи сме ја ли ње го вом уме ћу и ко ми ци. Од та да па 
до да нас сми сао за ху мор оста је део Отри но вог ко ре о граф ског уме ћа.

У ис тој се зо ни 1965. (25. ма ја) Отрин по ста вља Пе пе љу гу, це ло ве-
чер њи ба лет у три чи на, на са др жај по зна те бај ке, а на му зи ку Про ко фје ва 
(пр ви пут из ве де на 24. но вем бра 1945. у Мо скви). Пред ста ва оку пља цео 
ан самбл, а Отрин за сва ког да је од го ва ра ју ћу уло гу и ал тер на ци је глав-
них уло га. Кри ти ка је углав ном до бро при ми ла пред ста ву (Ј. Шул хоф то 
кон ста ту је у свом тек сту Сли ко ви та ка мер на пред ста ва, Днев ник, 30. V 
1965). То је пр ва пред ста ва ко јом се Отрин за пу тио о ба лет ско на сле ђе, 
ода би ра ју ћи она де ла за ко је не по сто је ка но ни из во ђе ња.

У 1966. (14. ју ни) Отрин пра ви две јед но чин ке: Кр чаг (Ал фре до Ка-
за ла пре ма Пи ран де лу), уз об но вљен Де мон зла та (из се зо не 1962/63). 
Не ма мо по дат ке о кри ти ка ма.

На по чет ку 1967. (26. ја ну ар) пре ми је ра је ба лет ске ве че ри под на зи-
вом 1001 ноћ, у ко јој за пра во Отрин об је ди њу је три кра ћа ба ле та: Ма ле 
игра ри је на му зи ку Мо цар та, Ба ле т ска све ча ност (Кон церт за кла вир и 
ор ке стар бр. 1 б-мол Чај ков ског), оба му зич ка де ла из вор но ни су пи са на за 
ба лет ско из во ђе ње, и Ше хе ре за ду, пре ма ко јем је и оп шти на зив ба лет ске 
ве че ри. (По след њи део је сни мљен и еми то ван на ТВ Бе о град 21. мар та 
1967. за хва љу ју ћи ба лет ској еми си ји Ми ли це Зај цев: Тре ну так ба ле та.)
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Го ди на 1968. зна чај на је за Ба лет СНП јер обе ле жа ва 20 го ди на по-
сто ја ња. По чет ком го ди не (3. фе бру а ра) је пре ми је ра це ло ве чер њег ба ле-
та Дон Ки хот (пр ви пут из ве де но у Мо скви 1869) у ко јој је Ико Отрин, 
ко ре о граф, ре ди тељ и играч (уло га Сан чо Пан са). Бу ду ћи да је ба лет из-
ве ден у по во ду обе ле жа ва ња две де це ни је по сто ја ња ан сам бла, ви ше је 
пи са но о пред ста ви (у Днев ни ку, Ве чер њим но во сти ма, По ли ти ци; Ве сна 
Крч мар, 2006, стр. 27), а ко ре о граф обра зла же свој из бор: „Ми смо на-
сто ја ли да се при бли жи мо Дон Ки хо ту у ње го вим тра га њи ма, та ко да су 
у на шој пред ста ви они игра чи са сво јим ну ме ра ма, а не глум ци ко ји са мо 
про ше та ју сце ном. Ни смо те жи ли мо дер ни за ци ји по сва ку це ну, не го смо 
са мо ба лет оса вре ме ни ли за но во сад ског гле да о ца, ко ји во ле це ло ве чер-
ње кла сич не ба лет ске спек та ле“ (из ин тер вјуа ко ји је са ко ре о гра фом и 
игра чи ма у по во ду на ја ве пре ми је ре во ди ла Гор да на Ди вљак Арок, Днев-
ник, 1. фе бру ар 1968).

Ста вља њем овог ба ле та на ре пер то ар Отрин по твр ђу је на кон не ко ли ко 
се зо на про ве де них у СНП да је спре ман за усту пак пу бли ци, па пре о бли-
ку је сво је мо дер ни за тор ске иде је у ма ње шо кант не. При том оста је ве ран 
свом све то на зо ру: ин те ре су је га тај са њар Дон Ки хот у свом на сто ја њу да 
про ме ни свет у до бар. Би ће то по че так но ве ко ре о гра фо ве прак се ко ја ће 
се уоб ли чи ти на кон јед не де це ни је, а то је да са да Отрин ода би ра ба лет ске 
пред ста ве из ба лет ског на сле ђа ХIХ ве ка ко је су ре пер то ар ски про ве ре не, 
у ко јем мо гу да се пред ста ве сна ге ба ле та и при ву че по зор ност пу бли ке. У 
ба ле ту Дон Ки хот то је на ши ро ко по зна та при ча пу бли ци, играч ки ши ро-
ко по ста вље на да укљу чи игре ра зних на ро да (што је за Вој во ди ну би тан 
еле мент), а ко ре о граф ски и ре жиј ски та кав ба лет да је сло бо ду умет ни ку 
за ино ва ци је, на ро чи то у груп ним сце на ма у ко је ути ску ју ша ле и ху мор. 
Кри ти ка (Бог дан Ру шкуц, у тек сту под на зи вом „Све ча ни тре ну так“, Днев-
ник, 1. фе бру ар 1968) ипак има и за мер ке ко ре о гра фу: „Отри но ва ре дак ци ја 
ове ко ре о гра фи је, дик ти ра на, пре све га, сцен ским усло ви ма и са ста вом и 
мо гућ но сти ма но во сад ског ан сам бла, ни је на сто ја ла да ор ган ски по ве же 
играч ке ну ме ре са драм ским зби ва њи ма на сце ни. (Пи та ње је да ли се то у 
пот пу но сти и мо же по сти ћи у овом ба ле ту). За то и ни је за ме ри ти што су, 
ина че, ве о ма ус пе ле пан то мим ске сце не и до бро уве жба не играч ке ну ме ре 
де ло ва ле као одво је не це ли не. Оста је, ме ђу тим, ути сак да је уло га ан сам-
бла за по ста вље на, по ти сну та у дру ги план, не до ре че на“.

Као што за по че так ино ва тор ских ба ле та Отрин ни је имао раз у ме ва ња 
кри ти ке, по на вља се то са да за ба ле те из кла сич ног ба лет ског на сле ђа ко је 
ни су код нас до та да игра не и кри ти ча ри и пу бли ка ви де пр ви пут на но-
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во сад ској сце ни. Ме ђу тим, из из ја ве пр ве игра чи це, Ери ке Ма р јаш Бр зић, 
до зна је мо да је би ло зна чај них про бле ма у то ку при пре ме пред ста ве: „Би ло 
је не во ља око парт не ра – пр во ни сам има ла ни јед ног, он да Да ми ра Но ва ка 
ко ји се по вре дио и ко нач но играм са Ан ту ном Ма ри ни ћем“ (Гор да на Ди-
вљак Арок у Днев ни ку у по во ду на ја ве пре ми је ре: 1. фе бру ар 1968).

Исте го ди не је (20. ма ја 1968) Отрин при пре мио дру гу пре ми је ру 
Шчел кун чик или Крц ко Ора шчић (пр ви пут из ве де на 1892. у Пе тров гра-
ду). Кри ти ка (Бог дан Ру шкуц у тек сту под на зи вом „Ча роб ни спек такл“, 
Днев ник, 26. мај 1968) је по зи ти ва (пред ста ва је игра на 12 пу та у тој се зо ни 
и оста ла је на ре пер то а ру не ко ли ко се зо на). Отрин се овом пре ми је ром ко-
ре о граф ски при бли жа ва ба ле ти ма спек та кли ма „гво зде ног“ ре пер то а ра, с 
ја сним са др жа јем, под јед на ко при јем чи вим за де цу ко ли ко и за од ра сле.

На ред не 1969. го ди не (19. апри ла) пре ми је ра је Отри но вог ве ли ког 
ба ле та у 4 чи на с про ло гом Есме рал да (Зво нар Бо го ро ди чи не цр кве Вик-
то ра Игоа, пр ви пут из ве де на 1844. у Кра љев ском по зо ри шту у Лон до-
ну). Кри ти ка је по вољ на (Бог дан Ру шкуц у тек сту под на зи вом „Отри но ва 
Есме рал да“, Днев ник, 22. апри ла 1969):

„Кад је у пи та њу ко ре о граф и играч Ико Отрин тре ба ре ћи да смо 
по но во би ли при јат но из не на ђе ни ре зул та том јед ног ства ра лач ког на дах-
ну ћа, убе ђе ни у оп рав да ност јед ног кре а тив ног на по ра“.

Кри ти чар, ме ђу тим, за ме ра ко ре о гра фу на ре жиј ском по слу – што су 
пан то мим ске сце не не ких игра ча не до вољ но драм ски на би је не, од но сно 
што ни је још ви ше скра тио и ли бре то и му зи ку овог ста рог ба ле та. Ко-
ре о граф на ла зи по тре бу да об ја сни свој из бор овог ста рог ба ле та (за ко ји 
за пра во ни је са чу ва на ори ги нал на ко ре о гра фи ја):

„Ста вља ње на ре пер то ар ба ле та ’Есме рал да’ на дах ну то је же љом да 
се сва ке се зо не из ве де по јед но де ло ста ре ба лет ске ли те ра ту ре, не по зна-
то, или не из ве де но код нас. Ово ће би ти ујед но и пр во из во ђе ње овог де ла 
Че за ра Пу њи ја код нас“ (из на ја ве пре ми је ре: Ве ра Ми ло са вље вић, Днев-
ник, 18. април 1969). Из про гра ма за пред ста ву до зна је мо и ко ре о гра фо ве 
ди ле ме у ве зи са по став ком ба ле та:

„Ни је ре дак слу чај да се по ста вља пи та ње за што се да нас из во де 
ба ле ти стари пре ко сто го ди на, ко ји но се у се би и не ке не до стат ке ба лет-
ске умет но сти из до ба у ко ме су на ста ли?… Пи та ње је је ди но, ка ко та кве 
ба ле те из во ди ти у усло ви ма да на шњег ли ков ног и играч ког осе ћа ња са-
вре ме ног гле да о ца, ко ји не ма вре ме на да у по зо ри шту про ве де по че ти ри 
или пет ча со ва, ко ли ко су ста ре пред ста ве са сво јим ду гим пан то мим ским 
сце на ма обич но тра ја ле“ (пре у зе то из про гра ма за пре ми је ру).



126

То је по след ња го ди на Отри но вог ан га жо ва ња у Ба ле ту СНП у кон-
ти ну и те ту као ше фа Ба ле та, ко ре о гра фа, ре ди те ља и игра ча.

До 1973. Отрин од су ству је из Ба ле та СНП, ма да се ње го ве пред ста-
ве игра ју. Пре ми је ром Вра го лан ке (Де вој ка ло шег по на ша ња; Уза луд на 
пре до стро жност: пр ви пут из ве де но 1828. у Па ри зу) вра ћа се у Ба лет 
СНП. Пре ми је ра је 20. апри ла 1973. (об но ве су би ле по том 1986; 1991). 
Отрин се по но во по твр ђу је као из вр стан ко ре о граф ста рих ба ле та са са-
др жа јем, ко ји да је ве ли ке мо гућ но сти ан сам блу. Ово га пу та Отрин ра ди 
са мла дом ба ле ри ном Би ља ном Мак сић (ко ја ће уско ро пре у зе ти во де ће 
ме сто у ан сам блу). И ово га пу та је са др жај ба ле та при јем чив пу бли ци, уз 
оби ље ко мич них сце на. Кри ти ка ис ти че све до бре стра не ко ре о гра фи је и 
со ли стич ких из во ђе ња:

„Ко ре о гра фи ја Ике Отри на је има ла сна гу из ра за, ло гич ку струк ту ру 
со ли стич ких пар ти ја укло пље них у це ли ну с игром ан сам бла, као и до 
кра ја спро ве де ну ко мич ну цр ту са др жа ја… оно што је по себ но до па дљи-
во у овом ба ле ту је сте упо тре ба број них ре кви зи та у игри: ду ге ма шне, 
клом пе, ср по ви итд. Упо тре ба ова квих ре кви зи та је од стра не ко ре о гра фа 
функ ци о нал но да та (Свен ка Са вић, под Ве ли ки успех Ли зет, Днев ник, 24. 
април 1973, пре штам па но у: Ве ро ни ка Ми тро, Ве сна Крч мар, Ма ри ја на 
Ча нак 2006).

Отрин ни је да вао мно го ин тер вјуа док је ра дио у но во сад ском Ба-
ле ту. Рет ки су они у ко ји ма го во ри о про бле ми ма ба ле та у та да шњој Ју-
го сла ви ји, а је дан од та квих сам во ди ла са њим 1974. (По зо ри ште, 30. 
ок то бар). У овом интервјуу је ве о ма кри ти чан пре ма си ту а ци ји у Ба ле ту: 
сма тра да не ма пла на раз во ја ан сам ба ла, да не ма ре пер то ар ске по ли ти ке у 
њи ма, рад у ба лет ским шко ла ма ни је у функ ци ји по зо ри шних ку ћа, од нос 
са мо у пра вља ња и рад не ди сци пли не у ан сам блу ни је ускла ђен… Украт-
ко, Отрин про ми шља ба лет ску ствар ност, да је ли сту мно гих про бле ма у 
си сте му ба лет ске умет но сти код нас та да и пред ло ге ка ко би се они мо гли 
ре ши ти. Пред ло зи су, на жа лост, оста ли са мо за пи са ни у ин тер вјуу и ни су 
пре шли у умет нич ку прак су у по зо ри шти ма.

У се зо ни 1973/74. (30. ок то бар 1973) Отрин има још јед ну пре ми је ру 
– две јед но чин ке. Пр ва је ма ње по зна та Го спо ђи ца са кро во ва (пр ви пут 
из ве де но 21. ма ја 1948. у Па ри зу) на му зи ку Жа на Фран сеа, за ко ју је ли-
бре то на пи сао Жан Ануј у ко јој раз ви ја те му о љу ди ма и жи во ти ња ма, о 
њи хо вим ло шим и до брим стра на ма и не из бри си вим су прот ста вља њи ма. 
„Ануј ни ка ко не твр ди да су љу ди бо љи од жи во ти ња и обрат но. Он са мо 
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ука зу је на ве ли чи ну љу ба ви и мо гу ћих по сле ди ца ме ђу со бних од но са“ 
(чи та мо у про гра му при пре мље ном уз ту пред ста ву.

Дру га јед но чин ка је Кар мен, на до бро по зна ту му зи ку из исто и ме не 
опе ре Жор жа Би зеа, у об ра ди Ро ди о на Шче дри на, у ко јој је љу бав та ко ђе 
основ ни мо тив за не сла га ње и страст ме ђу љу ди ма. По ста вља ју ћи ове ба ле-
те, Отрин на ста вља свој афи ни тет пре ма де ли ма у ко ји ма се мо гу из ра зи ти 
оп ште људ ске вред но сти жи во та, што је кон стан та ње го вих ко ре о гра фи ја.

У 1978. (28. апри ла) Отрин пра ви још је дан це ло ве чер њи ба лет (у 
три чи на), ро ман тич ни ба лет Сил ви ја Леа Де ли ба (пр во из во ђе ње 1876. 
у Па ри ској опе ри). Кри ти ка је по вољ но оце ни ла ба лет (Свен ка Са вић у 
Днев ни ку, 14. мај; Ми ра Су јић Ви то ро вић у По ли ти ци, 15. мај; и Ми ли ца 
Зај цев у Бор би, 3. мај 1978). Де ло ни је оста ви ло ви дљи вог тра га у исто-
ри ји ба лет ске умет но сти, бе ле жи Ми ли ца Зај цев у сво јој кри ти ци (Бор ба, 
3. мај 1978), да би за кљу чи ла да за ње но по ста вља ње ни је би ло ствар них 
по тре ба: „Ико Отрин нам је сво јом ре дак ци јом Сил ви је ипак по ну дио са-
мо је дан не ма што вит ста рин ски спек такл, ко ји је по себ но у пр вом чи ну, 
био ви ше за мо ран и јед но ли чан, но ви зу ел но до па дљив“.

При мет но је да су кри ти ке са да би ва ле обил ни је и да их пи шу ба-
лет ски обра зо ва не кри ти чар ке, ко је су умет нич ки зах тев не. То је је дан 
од раз ло га за оштру кри ти ку ове пред ста ве о ниф ма ма. Дру ги је што су 
кри ти чар ке из Бе о гра да, из гле да, ви ше оче ки ва ле од но во сад ског Ба ле та 
у тим го ди на ма, а ма ње узи ма ле у об зир раз вој ну сте пе ни цу ан сам бла и 
ко ре о гра фа Ике Отри на.

Исте го ди не Отрин пра ви и сво ју нај ви ше из во ђе ну пред ста ву у Ба-
ле ту СНП – Пи пи Ду га Ча ра па (12. сеп тем бар 1978): укуп но је из ве де но 
у тој се зо ни 45 пред ста ва а ви де ло ју је 14.438 гле да ла ца.

Пред ста ва је оста ла на ре пер то а ру ду ги низ го ди на, с ма њим пре ки-
ди ма, и об но вља на је ви ше пу та до да нас, нај пре у 1984. (12. апри ла), и у 
тој се зо ни игра на је ре ла тив но мно го: 122 пред ста ве. По след ња об но ва је 
из 2005. и та да је из ве де на 37 пу та, а ви де ло ју је око 30.000 гле да ла ца (у 
се зо ни 2009/2010. ни је из во ђе на, а на ре пер то а ру је и да нас).

У 1991. го ди ни Отрин пра ви по след њу пре ми је ру у Ба ле ту СНП, прак-
тич но у вре ме ка да се од је дин стве не Ју го сла ви је ства ра ју за себ не др жа ве. 
У Ба лет СНП до ла зи на кон две се зо не у ко ји ма је На да Ко ко то вић афир-
ми са ла дру га чи ји стил игре (ко ре о дра ме) и на чин ра да са те ли ма игра ча, у 
ан сам блу ре ла тив но знат но про ме ње ном у са ста ву, што му за да је по себ не 
те шко ће кад по ста вља Ства ра ње све та (20. апри ла 1991), це ло ве чер њи 
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ба лет у три де ла Ан дре ја Пе тро ва, а по цр те жи ма Жа на Ефе ла. Ко ре о граф 
об ја шња ва да: „Овај ба лет је син те за кла сич ног, мо дер ног и пан то ми ме, 
то је ме ша ви на ка кве мно го во лим и ко је ми као ко ре о гра фу ле же“ (На да 
Сав ко вић, Днев ник, 22 април 1991, стр. 12). Ико Отрин у пред ста ви игра 
Бо га. На пи та ње но ви нар ке он об ја шња ва: „Ни кад ни сам био не ки на ро чит 
кла си чан играч јер мо је те ло ни је за то, али сам увек био сце ни чан и до бар 
глу мац. Бог је у овој пред ста ви ко ми чан лик, до бро ду шан чо век ко ји по ку-
ша ва све да на пра ви нај бо ље, он ни је вла сто др жац“.

И у овом ба ле ту Отрин је до сле дан у од бра ни љу ба ви, а су прот ста-
вља њу мо ћи:

„Мо је ви ђе ње те те ме је с мно го сим па ти ја и же ље да оства рим је дан 
ап со лут но ху ма ни стич ки прин цип: љу ди тре ба да се во ле и бо ре за мир 
без об зи ра на ра су, бо ју ко же и ре ли ги ју“ (исти текст На де Сав ко вић).

Уз оно што је ко ре о граф сам ре као о се би и што је кри ти ка о ње го-
вом ра ду су ди ла, до бро су до шле и из ја ве игра ча, со ли ста пре све га, ко ји 
су нај ви ше и нај ду же са ра ђи ва ли са Отри ном. Ери ка Мар јаш, пр ва ки ња 
Ба ле та, ка же:

„Док сам би ла мла ђа, обич но сам на пи та ње о са рад њи са Отри ном по-
ми ња ла ње го ву упор ност, ис цр пљу ју ћи рад ко јим је до ла зио до ци ља… Че-
сто сам се осе ћа ла као у дри лу, по на вља ти, по на вља ти.. док не бу де ка ко је 
он за ми слио. Ме ђу тим, ка да да нас по гле дам уна зад, ви дим ко ли ко је мно го 
енер ги је, до бре во ље, зна ња и љу ба ви уло жио Отрин у ту на шу са рад њу“.

Оно што се пре по зна је у ко ре о гра фи ја ма Отри на је сте сми сао за 
ша лу, ху мор и до сет ку. Ра зним, спрет но сми шље ним ге сто ви ма по сти же 
смех у гле да ли шту, би ло да су уло ге же на у Ђа во лу на се лу (две су сет ке), 
или сме те ног мла до же ње у Вра го лан ки, или, пак, у груп ним сце на ма у 
Дон Ки хо ту, Есме рал ди, или у пред ста ви за де цу Пи пи Ду га Ча ра па (на-
рав но до вољ но их је и у по след њој пред ста ви, Ства ра њу све та). Ва жност 
ху мо ра за жи вот је дин ке је пре су дан, па га он уно си у плес као об лик 
умет нич ке игре ко ји по ма же да сва ко дне ви ца жи вље ња бу де лак ша.

Го то во све игра чи це и игра чи са ко ји ма сам раз го ва ра ла ис ти чу Отри-
но ву сна гу да из игра ча из ву че мак си мум спо соб но сти (оно што они са ми 
и не зна ју да у њи ма по сто ји). А он да је у ра ду са њи ма че сто бес по ште-
дан, јер ве ру је у оно што они мо гу.

Ико Отрин је два пу та био ли бре ти ста сво јих ба ле та. На по чет ку ка ри-
је ре у Но вом Са ду: Де мон зла та (1964) и, ево, на кра ју: Пи пи Ду га Ча ра па 
(1978; 1984; 2005). Као ли бре ти ста је де та љан, оп ши ран, чак у не ким слу-
ча је ви ма пре оп ши ран из уве ре ња да је при ло же ни текст (са др жај) пу то каз 
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гле да о ци ма да сле де играч ко-на ра тив ну нит на сце ни. Ста ло му је до стал-
не и не пре ки ну те са рад ње гле да ла ца и из во ђа ча. Ње го ва је прет по став ка, 
на и ме, да гле да о ци до ђу у по зо ри шну са лу, ку пе про грам, про чи та ју га пре 
пред ста ве, а он да у игри тра же зна ко ве и по кре те ко ји ма се да ти са др жај 
у тек сту екс пли ци ра. Гле да о ци су за Отри на основ ни кри те риј пра вље ња 
ко ре о гра фи је: они тре ба да на у че, да се за ба ве и да ужи ва ју. То зна чи да 
је у осно ви Отрин у сво јим ко ре о гра фи ја ма праг ма ти чан – јед ном ство ре-
на пред ста ва мо ра би ти пу бли ци на дар. Че сто и кри ти ка ис ти че не ко ли ко 
ње го вих ка рак те ри сти ка у истом ци љу: ди на мич ност рад ње, ху мор (или 
опа ска да је „пу бли ка до бро при ми ла пред ста ву“), што по твр ђу ју и по да ци 
о бро ју пред ста ва и гле да о ци ма (Ве сна Крч мар, 2006).

Мо же мо за кљу чи ти да је на по чет ку свог ко ре о граф ског ра да у но во-
сад ском Ба ле ту Отрин пред ста вио сво је ви ђе ње ба лет ске игре да тог тре-
нут ка, ре пер то ар ске по ли ти ке (кла си чан, мо де ран, на ци о на лан ба лет на 
ре пер то а ру), да би се већ у 1965. окре нуо кла сич ном ба лет ском на сле ђу, 
де ли мич но и за то што је ан самбл играч ки оја чао, али, ве ру јем, и за то што 
је кри ти ка по ка за ла не до вољ но раз у ме ва ње за ње го ве но ви не. Од укуп но 
15 пред ста ва на пра вље них у Но вом Са ду (ви де ти та бе лу у до дат ку) три 
су се афир ми са ле као из у зет но успе шне и три пу та по но вље не ко ре о гра-
фи је: Вра го лан ка, Дон Ки хот, Пи пи Ду га Ча ра па, мо гу би ти је дан од кри-
те ри ја успе шно сти ко ре о граф ског ра да.

Оста ле ак тив но сти Ике Отри на у СНП: 
опе ра, опе ре та, мју зи кли, дра ма

Рад у Ба ле ту СНП глав ни је, али не и је ди ни, учи нак Ике Отри на у 
по зо ри шној ку ћи. Ту су још и ко ре о гра фи је у опе ри, опе ре та ма, мју зи-
клу, дра ми (ви де ти та бе ле). Мно го то га је ура дио из ван Ку ће, за по тре бе 
Те ле ви зи је Но ви Сад, на при мер, или по је ди нач не ну ме ре у по во ду обе-
ле жа ва ња не ких да ту ма или до га ђа ја у гра ду, што ни је уне то ни у је дан 
спи сак по да та ка1.

1  Сте ван Ди вја ко вић у бро шу ри штам па ној у по во ду обе ле жа ва ње 20 го ди на ра да на во ди 
да је на ње го ву му зи ку Ико Отрин ко ре о гра фи сао. Пи там нај пре Сте ва на Ди вја ко ви ћа ко ја је то 
ње го ва му зи ка би ла, он се не се ћа, али се се ћа да су игра ли Злат ко Па нић и Го ри ца Стан ко вић, 
тада младе наде нашег Балета, да је то било на Спенсу и јако добро. Онда шаљем мејл Отрину – 
ни он се не сећа:

„Нема шта, кречана ради. Сећам се да сам за Златка и Горицу једном направио неку игру, али 
немам више појма шта је то било и на чију музику. Али остало ми је у лепом сећању, јер су то били 
збиља врсни играчи. Заједно смо стварали и то је оно што желим од солиста. Да сарађују креативно, 
а не да изводе кораке. Зато је код мене свака нова подела тако интересантан захват и пример“.



130

Док је био у Но вом Са ду, Ико Отрин је пре да вао крат ко вре ме у Ба-
лет ској шко ли рит ми ку и мо де ран ба лет. По сво јој основ ној во ка ци ји за 
ме не је Отрин пе да гог, би ло да ра ди са од ра слим игра чи ма би ло да је реч 
о де ци. Ње гов на чин ра да са игра чи ма, ње го во по сте пе но до во ђе ње це лог 
ан сам бла до оно га што има на уму, от кри ва нам мно го ви ше си сте ма-
тич ног и до бро ор га ни зо ва ног пе да го га. То је по ка зао на ро чи то у си ту а-
ци ја ма ка да ни је имао мо гућ но сти да за сво је ко ре о гра фи је до би је увек 
про фе си о нал но до бро об у че не игра чи це и игра че. На при мер, Бог дан Ру-
шкуц (му зич ки уред ник ТВ Но ви Сад) при се ћа се са рад ње са Отри ном 
на ба ле ту Спи ра ла (1982), ра ђе ном за по тре бе Те ле ви зи је Но ви Сад: на 
му зи ку Ер неа Ки ра љија Ико Отрин је на пра вио ба лет, а игра ли су Ери ка 
Мар јаш Бр зић, Рас ти слав Вар га, Јон Кон стан тин.

Мо же мо за кљу чи ти да је са рад ња Ике Отри на са Ба ле том Срп ског 
на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду би ла на обо стра ну ко рист. За исто-
ри ју но во сад ског ба ле та он је нај ва жни ја умет нич ка лич ност, а за лич ни 
раз вој, та да мла дог умет ни ка, Но ви Сад је пред ста вљао до бру мо гућ ност 
да оства ри сво је ко ре о граф ске ам би ци је: ко ре о граф и ре ди тељ, играч (со-
ли ста), шеф Ба ле та, по вре ме но пе да гог, ус пео је у свим тим раз ли чи тим 
уло га ма да хо мо ге ни зу је ан самбл, осми сли ре пер то ар ску по ли ти ку ко ја 
ће се на да ље оства ри ва ти.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА
Ве сна Крч мар, уред ни ца, Ба лет: пр вих пе де сет го ди на (1950–2003), Срп-

ско на род но по зо ри ште, Но ви Сад 2004.
Ве ро ни ка Ми тро, Ве сна Крч мар, Ма ри ја на Ча нак, уред ни це, По глед у на-

зад: Свен ка Са вић о игри и ба ле ту, Фу ту ра пу блик ци је и Жен ске сту ди је и ис-
тра жи ва ња, Но ви Сад 2006.

Ја ни слав Пе тер Та цол, уред ник, Отрин, Ико: Ле ген да ма ри бор ског ба ле та, 
ДЕБОРА Љу бља на и СНГ Ма ри бор 2006.
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Крат ка би о гра фи ја Ике Отри на
Ико Отрин је ро ђен 25. ја ну а ра 1931. го ди не у Зе му ну. Сред њу ба-

лет ску шко лу за вр шио је у Љу бља ни. Сту ди је ет но ло ги је и исто ри је умет-
но сти завршио је на Фи ло зоф ском фа кул те ту такође у Љубљани. Ди пло-
ми рао је и на Му зич кој ака де ми ји у Љу бља ни. Уса вр ша вао се у Есе ну 
у шко ли Кур та Јо са; у Њу јор ку у шко ли Мар те Гре ем и Лу и ђи ја, у Лос 
Ан ђе ле су на Уни вер зи те ту Ју жне Ка ли фор ни је и у Шам па њу на Уни вер-
зи те ту Или но ис.

Ка ри је ру је за по чео као члан Ба ле та у Сло вен ском на род ном гле да-
ли шчу у Љу бља ни, а на ста вио као ди рек тор Ба ле та, со ли ста, ко ре о граф и 
пе да гог у Ма ри бо ру и Срп ском на род ном по зо ри шту у Но вом Сад. Био је 
и ди рек тор Сред ње ба лет ске шко ле у Ма ри бо ру.

У свом бо га том про фе си о нал ном ра ду ко ре о гра фи сао је и ре жи рао 
око се дам де сет ба лет ских пред ста ва, три на ест пра и звед би ба ле та на вла-
сти те сце на ри је, сто пе де сет опе ра, дра ма, опе ре та, мју зи кла, ко ре о гра-
фи је за про фе си о нал не сту дент ске фол клор не гру пе, за ТВ Љу бља ну, Но-
ви Сад, Бе о град, Ма ри бор и Шам пањ.

У то ку 60 го ди на по сто ја ња Ба ле та Срп ског на род ног по зо ри шта нај-
ви ше ко ре о гра фи ја ура дио је Ико Отрин (21), као и три на ест ко ре о гра фи-
ја у опе ра ма, опе ре та ма, ме ло дра ма ма и дра ма ма, у пе ри о ду од 1963. до 
1984.

У Ма ри бо ру је осно вао ни жу и сред њу ба лет ску шко лу и Ма ло пле-
сно гле да ли ште. Био је пе да гог за кла си чан ба лет, ка рак тер не игре и сол-
фе ђо, са рад ник за про гра ме и уџ бе ни ке за ба лет ско шко ло ва ње. Др жао је 
пре да ва ња и уче ство вао на ви ше се ми на ра о на род ним игра ма и оби ча-
ји ма на те ре ну бив ше Ју го сла ви је, ба вио се про у ча ва њем и за пи си ва њем 
на род них ига ра.

Био је пре да вач на око ше зде сет ме ђу на род них се ми на ра о ме то ди ци 
ба ле та и си сте му игре ЛА ЛА БУМ – вла сти том си сте му игре за по чет-
ни ке, де цу и осо бе оме те не у раз во ју. Об ја вио је ви ше књи га о ба ле ту и 
на род ним игра ма, уџ бе ник за ба лет ску шко лу, Реч ник ба лет ских из ра за и 
ко ра ка, де се ти не чла на ка о ба ле ту у струч ним ре ви ја ма и ча со пи си ма, с 
ру ског пре вео књи гу Агри пи не Ва га но ве Осно ве кла сич ног пле са. Ре дов-
ни је члан Royal Аcademy оf Dan cing у Лон до ну и Dan ce no ta tion Bu e rau 
у Њу јор ку.

Ико Отрин је умро 28. августа 2011. у Марибору, Словенија.
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На гра де: Злат на знач ка Удру же ња фол кло ри ста за при ло ге про у ча-
ва њу на род не игре и за но ве по гле де на сцен ске адап та ци је; Ве ли ка Гла-
зер је ва на гра да за жи вот но де ло; Ве ли ка на гра да Удру же ња ба лет ских 
умет ни ка Сло ве ни је за жи вот но де ло; Пе чат гра да Ма ри бо ра за пе де сет 
го ди на умет нич ког ра да; по ча сни на зив ам ба са дор СНГ Ма ри бор итд.

Sven ka Sa vić

CHO RE O GRAP HERS IN THE BAL LET OF THE SER BIAN NA TI O NAL  
THE A TER: IKO OTRIN (1963–2011)

Sum mary

Iko Otrin en gen de red a sig ni fi cant opus in the Bal let of the Ser bian Na ti o nal The a ter, 
espe ci ally in the pe riod 1963–1969: the to tal of 15 dif fe rent bal lets, 2 of which we re pre mi e-
res, 3 of which we re re pe a tedly put on re per to i res, and let us add his con tri bu tion to the ope-
ra, ope ret tas and plays of the Ser bian Na ti o nal The a ter. His bal lets we re per for med over 400 
ti mes and we re seen by over 100.000 vi e wers ho me and abroad. The se qu an ti ta ti ve da ta can 
evi den ce on the in flu en ce of Iko Ota rin on the di rec tion of the de ve lop ment of bal let in No vi 
Sad and Ser bia, as well as the re per to i re po li tics and edu ca tion of the the a ter and bal let audi-
en ce. In this sphe re he was pro mi nent be ca u se of his world vi ews thro ugh which he stres sed 
se ve ral im por tant com po nents of his va lue system: pe a ce in the world and among pe o ple, lo ve 
among pe o ple and ac tion aga inst wars. The se world vi ews ma de him an ac ti ve ar tist at the ti-
me when he wor ked in No vi Sad first con ti nu o usly for six se a sons (1963–1969) and then in 
pe ri ods which in Ser bia and No vi Sad we re not fa vo ra ble for the de ve lop ment of art in ge ne ral 
and bal let in par ti cu lar be ca u se of the dis in te gra tion of the sta te, in fla tion, cri sis of the po li ti cal 
system and cul tu ral va lu es.

Otrin saw his audi en ce as a po ten tial of bal let lo vers who need to be gi ven eno ugh in for-
ma tion for un der stan ding everything that hap pens on sta ge. That is why Iko Otrin is one of the 
ra re audi en ce pe da go gu es. Espe ci ally im por tant is his work on bu il ding a re per to i re of bal lets 
for chil dren, or mo re pre ci sely the de ve lop ment of the ta ste of the youn gest audi en ce in terms 
of bal let. Be si des that, we must men tion his pe da go gi cal work with dan cers, which was cru-
cial for the de ve lop ment of the en sem ble. Iko Otrin ma inly wor ked with young dan cers who 
be ca me pro fes si o nals with his help.

At the ti me when Iko Otrik wor ked in the No vi Sad bal let en sem ble, the me dia did not 
clo sely fol low his work so this pa per of fers a re vi ew of his ac ti vi ti es in No vi Sad, which is 
im por tant for the ar ran ge ment of hi sto ri cal com po nents in the de ve lop ment of bal let in the 
Ser bian Na ti o nal The a ter to this day.





Ико Отрин 
(карикатура Тибора Хартига)
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 Га бри е ла Те гла ши Ве ли ми ро вић

БА ЛЕТ СРП СКОГ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА  
У НО ВОЈ ЗГРА ДИ

СА ЖЕ ТАК: Че сто се ка же да се ба лет ска умет ност на ла зи на са мом вр ху 
по зо ри шне пи ра ми де. У исто ри ји Ба ле та Срп ског на род ног по зо ри шта, на ста-
ја ле су мно ге пред ста ве. Ба лет ски умет ни ци ко ји су игра ли и ко ре о гра фи са ли 
у Но вом Са ду да ли су ве лик до при нос да се ова умет ност раз ви ја и код нас и 
да, за са мо ше зде сет и јед ну го ди ну, ко ли ко у Но вом Са ду по сто ји про фе си-
о нал ни ба лет ски ан самбл, он бу де у рав ни са мно гим свет ским ан сам бли ма 
са ду жом тра ди ци јом. Отва ра њем но ве згра де Срп ског на род ног по зо ри шта, 
1980. го ди не, уз кла си чан ре пер то ар, отво ре на је ве ли ка мо гућ ност за ства ра-
ње но вих играч ких из ра за, нај ра зли чи ти јих сти ло ва и пле сних фор ми. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ба лет, Но ви Сад, Срп ско на род но по зо ри ште, спо ме ник 
ба ле ри ни, пра и звед бе, отва ра ње но ве згра де.

Зва нич но отва ра ње но ве згра де Срп ског на род ног по зо ри шта, на По-
зо ри шном тр гу број 1, за Ба лет до го ди ло се 30. мар та 1981. го ди не у 19 
са ти и 30 ми ну та, на Ве ли кој сце ни, пре ми је ром Охрид ска ле ген да. Му-
зи ку за овај до ма ћи ба лет на пи сао је Сте ван Хри стић, а ко ре о гра фи ју је 
ра ди ла Ве ра Ко стић, го шћа из Бе о гра да. Ди ри гент је био Имре То плак, 
сце но граф и ко сти мо граф Вла ди слав Ла лиц ки, аси стент ко ре о гра фа Па-
ра скив Пи ле а ну, кон церт мај стор Ка рољ Хор ват. На слов не уло ге игра ли 
су Би ља на (Мак сић) Ње го ван, у уло зи Би ља не, и Јон Кон стан тин, ба лет-
ски играч из Ру му ни је, стал но ан га жо ван у Но вом Са ду, у уло зи Мар ка. 

Би ла је то тре ћа по став ка Охрид ске ле ген де. Пр ву по став ку у се зо ни 
1953/54 (пре ми је ра 23. ма ја 1953) ура ди ла је Ма ри на Оле њи на, осни ва-
чи ца Ба ле та у Срп ском на род ном по зо ри шту. Сце но гра фи ју је ра дио Вла-
ди мир Ма ре нић, ко сти мо граф ки ња је би ла Ми ли ца Ба бић Јо ва но вић, а 
пред ста вом је ди ри го вао Ла зар Бу та. 

UDC 792.8(497.113 Novi Sad)
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Дру го из во ђе ње (пре ми је ра 5. но вем бра 1961) на сце ну Срп ског на-
род ног по зо ри шта по ста ви ли су Пиа и Пи но Мла кар, го сти из Љу бља не. 
Пред ста вом је ди ри го вао Ла зар Бу та, сце но граф је био Сте ван Мак си мо-
вић, ко сти мо граф ки ња Ста на Ја тић, а пе да гог Ге ор ги Ма ке дон ски. 

Два да на ра ни је, 28. мар та 1981. у 11 са ти, Срп ско на род но по зо ри-
ште је све ча но отво ре но Вој во ђан ском кан та том Ру дол фа Бру чи ја.

При пре ме за усеље ње у но ву згра ду за Ба лет Срп ског на род ног по-
зо ри шта по че ле су го ди ну да на ра ни је у згра ди ко ју и по сле три де сет 
го ди на Но во са ђа ни и Но во са ђан ке зо ву „ста ра згра да Срп ског на род ног 
по зо ри шта“. У ули ци Иг ња та Па вла са, не ка да Жар ка Зре ња ни на, у Со-
кол ском до му, где се са да на ла зи По зо ри ште мла дих, Ба лет Срп ског на-
род ног по зо ри шта по чео је да спре ма но ви це ло ве чер њи ба лет у че ти ри 
чи на. У ста рој и тро шној Ве ли кој са ли на пр вом спра ту по ста вље не су 
пр ве игре из тре ћег чи на (Бу гар ска и Ру мун ска игра). У ве чер њим са ти ма, 
со ли сти Ба ле та Срп ског на род ног по зо ри шта ра ди ли су на глав ним уло-
га ма Би ља не, Мар ка, ви ле Би сер ке, Сул та на и Су ба ше. 

Пре ми је ра је при пре ма на осам ме се ци. Би ло је мно го ко ре о граф ских 
и ре жиј ских из ме на. Из дво јен је ве ли ки број са ти за рад на но вом ба ле-
ту, јер се спре мао за свет ко ви ну, ве ли ку све ча ност, пра зник. За жен ски 
део ан сам бла је при лич но био на по ран за да так, јер су се сва че ти ри чи на 
игра ла у шпиц па ти ка ма. На ше но во сад ске па ти ке, из ра ђи ва не су у шу-
сте ра ју По зо ри шта, под ру ком Жив ка По по ва. У том пе ри о ду још ни је би-
ло па ти ка и ба лет ске опре ме из уво за, али је за то би ло до вољ но му шких 
ба лет ских игра ча ко ји су би ли ан га жо ва ни из су сед не Ру му ни је. У пред-
ста ви су уче ство ва ли и чла но ви Кул тур но-умет нич ког дру штва „Па вел 
Јо зеф Ша фа рик“ из Но вог Са да. Са та квим ре ше њи ма, ба лет ски ан самбл 
знат но је оја чан, па је на Ве ли кој сце ни им пре сив но би ло ви де ти то ли ки 
број игра ча, на ро чи то му шких. 

Ба лет ској умет но сти при па да ју сви они ко ји игра ју, али се пле сом 
ипак нај че шће и углав ном ба ве же не. Раз лог што је то та ко је сте не ра зу-
ме ва ње око ли не за му шки плес. „Кри во“ је под не бље ко је смо из гра ди ли, 
тач ни је ни смо. Стал но при сут ни не до лич ни ко мен та ри као да се пре но се 
с ко ле на на ко ле но, и у том прав цу се ма ло то га из ме ни ло у по след њих 
ше зде сет го ди на, ко ли ко по сто ји про фе си о нал ни ба лет ски ан самбл у Срп-
ском на род ном по зо ри шту. Не ма мно го оних ко ји по др жа ва ју „му шке“ же-
ље да са мо и јед но став но игра ју. Пу ким по др жа ва њем се не на но си ни ко-
ме ни ка кво зло ни у јед ном прав цу. Ште те не ма. Па опет, увек је и из но ва 
те шко по ја шња ва ти „от по ри ма“ ко ли ко је то га ле пог у игра њу. Му шкар ци 
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се кон стант но бо ре са свим те шко ћа ма, ко је пред ра су де, не ра зу ме ва ње, па 
и не ва спи та ње око ли не са со бом но се. Али се од лу ка, по сле упи са у на-
мен ску, струч ну ба лет ску шко лу, ла га но пре тва ра у љу бав пре ма игра њу, а 
ка сни је у жи вот но опре де ље ње. Ка да постоји ве ли ка зна ти же ља за са зна-
њи ма, сти же се до не че га што се нај кра ће мо же на зва ти – за нат.

У но ву згра ду Срп ског на род ног по зо ри шта, на По зо ри шном тр гу 
број 1, ушло се 17. ок то бра 1980. го ди не. За нас ро ђе не у Но вом Са ду ми-
ни ра ње „ма ле Фу то шке ули це“ пред ста вља ло је ве ли ку жа лост. По узо ру 
на мно ге гра до ве, и у на шем гра ду је на ци о нал но по зо ри ште са гра ђе но у 
стро гом цен тру, али сам обје кат ни ка да ни је при ра стао ср ци ма Но во са-
ђа на. И из ну тра је де ло ва ло не при сту пач но. И да нас та ар хи тек тон ска и 
естет ска ре ше ња ен те ри је ра не из гле да ју на ро чи то, је ди но су се сви они 
ко ји ту го ди на ма бо ра ве на ви кли на та кав из глед. 

Зе ле не трав на те по вр ши не ис пред По зо ри шта осва ну ле су од јед ном. 
Још прет ход ног да на све је ли чи ло на ве ли ко гра ди ли ште, а већ сле де ћег 
ју тра „ни кле“ су биљ ке, ста бла и трав њак. Би ло је за па њу ју ће ви де ти та ко 
бр зу про ме ну на бо ље за са мо не ко ли ко са ти. То ме смо се ди ви ли и ве ро-
ва ли да ће том бр зи ном и све дру го да се од ви ја. За и ста се тих не ко ли ко 
ме се ци пред отва ра ње згра де ин тен зив но ра ди ло на до вр ша ва њу ра до ва 
на но вој згра ди и око ње. Но во зда ње у бе лом мер ме ру отво ри ло нам је 
сво је две ри без по ста вље ног сте пе ни шта. То ком ок то бра и но вем бра у но-
ву згра ду смо до ла зи ли на сво је сва ко днев не ве жбе и про бе у уоби ча је но 
вре ме, али пре ко ске ла и да са ка ко је су за ме њи ва ле сте пе ни це. Ве жба ли 
смо рав но те жу до тре ћег спра та, где се и да нас на ла зи ба лет ска са ла. 

Ба лет ске са ле сву да у све ту из гле да ју ма ње-ви ше исто. Све има ју 
огле да ла пре ко це лог јед ног зи да, по до ви су од не ла ки ра ног, ре дов но хо-
бло ва ног пар ке та или од брод ских да са ка. У но ви је вре ме, по след њих 
пет на е стак го ди на, ко ри сти се и спе ци јал ни ба лет ски под, ко јим се пре-
кри ва др ве на под ло га. Под се ћа на то пле по до ве, ко ји се про из во де и у 
на шој зе мљи. Али, са мо под се ћа. Пра ви ба лет ски под се не пра ви код нас, 
ве о ма је скуп, али је из у зет но ква ли те тан и нај бо љи је за рад. За до во ља ва 
по тре бе ба лет ских игра ча, би ло да се на ње му хо да, се ди, кле чи, ле жи, 
вр ти, ска че… Је дан та кав под је у Срп ско на род но по зо ри ште сти гао за-
хва љу ју ћи го сто ва њу (16. и 17. ма ја 2009) зве зде над зве зда ма, Ми ха и ла 
Ба ри шњи ко ва. 

На пр ви по глед, ба лет ска са ла у но вом зда њу Срп ског на род ног по-
зо ри шта оста вља ла је добар ути сак. Ве ли чи не Ве ли ке сце не, ко ја се да-
нас зо ве сце на „Јо ван Ђор ђе вић“, на пр ви по глед је ви ше од го ва ра ла од 
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ста ре. Ако не бо ља, бар је би ла но ви ја. Још ни је би ла „рас па ко ва на“, па је 
обе ћа ва ла. Ипак, сви зи до ви ба лет ске са ле би ли су об ло же ни по де бљим 
ити со ном ко ји је из се бе на ред них два де сет го ди на ис пу штао сит на и пра-
ши ном на то пље на влакна штет на за плу ћа ба ле ри на и ба лет ских игра ча. 
Ити сон је ски нут и са да се зи до ви ре дов но кре че. Сви ди шу. И зи до ви и 
игра чи.

Раз о ча ре ње због то га што је у та ко ве ли ком објек ту пла ни ра на са мо 
јед на ба лет ска са ла ни је мо гло да се са кри је. По узо ру на дру ге ве ли ке по-
зо ри шне ку ће, у ко ји ма по сто ји ви ше ба лет ских са ла, ба лет ски ан самбл 
је оче ки вао бар исто. На да ли смо се да ће мо има ти две са ле за одво је не 
ве жбе, му шке и жен ске, са лу за рад са со ли сти ма и за мно ге дру ге са др-
жа је и ве ли ке по ду хва те. У свим ве ли ким те а три ма по сто је и два кла са, то 
јест, ве жбе се де ле на му шке и жен ске. Са мо јед на ба лет ска са ла у но вом 
по зо ри шту ни ка да ни је би ла до вољ на. По чет ком тих осам де се тих го ди на, 
као при по моћ, али и да би се при крио ве ли ки про пуст, ко ри сти ла се да-
на шња Ка мер на сце на, ко ја се на ла зи на пр вом спра ту. Ту су на ме шта ни 
„мон та жно-де мон та жни“ шта по ви за за гре ва ње. Под ни је био аде ква тан, 
не до ста ја ло је нов ца да се ку пи још је дан ба лет ски под, па се вр ло бр зо 
од у ста ло од ко ри шће ња тог про сто ра. Ка мер на сце на је и да нас за Ба лет 
по де сна са мо за мо де ран из раз, за про јек те ко ји не зах те ва ју стро ге фор ме 
кла сич ног ба ле та. Упра во с тим ци љем, ци љем ства ра ња но вог про сто ра 
за ис тра жи ва ње са вре ме ног пле са и по зо ри шног из ра за, пра те ћи аутен-
тич не по тре бе мла дих игра ча за ис тра жи ва њем, кроз раз ли чи те обра зов-
не про гра ме – ра ди о ни це и пре да ва ња, под име ном Срп ског на род ног по-
зо ри шта, у ју ну 2002. го ди не осно ван је Фо рум за но ви плес.

При ли ком про јек то ва ња ба лет ске са ле на тре ћем спра ту пот кра ла 
се „ма ла“ гре шка. Пр во бит ни па тос био је при лич но „та нак“ да под не се 
ко ли чи ну про ба, па је бу ка од шпиц па ти ка и до ско ка до пи ра ла чак до 
при зе мља. Га ла ма и тре ска ње би ли су пре пре ка за не сме тан рад Опе ре, 
на дру гом, и Дра ме, на пр вом спра ту. Тај про блем је у ро ку од не ко ли ко 
да на ре шен та ко што је на по сто је ћи па тос на до дат још је дан, а из ме ђу је 
по ста вљен слој изо ла ци је. 

Ве ли ка дво ра на Срп ског на род ног по зо ри шта нас је у пр ви мах 
под се ти ла на брод. Не зграп но је кон ци пи ра на, па је и по сле мно го 
го ди на бо рав ка у њој те шко на ви ћи се на ма не на ста ле још при ли ком 
град ње. Про јек тант је за бо ра вио на мно ге бит не ства ри. Чак се и да-
нас го во ри да се од ре као свог про јек та (као да то има не ку ва жност, 
са да, ка да је згра да са зи да на?!), али се исти на о то ме ни ка да јав но не 
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из но си. Од усе ље ња до да нас ста нов ни ци згра де по ку ша ва ју да у њу 
уне су то пли ну, пре но се ћи ис ку ства и се ћа ња из ста ре. 

Та ко зва не ло же (има их две), ве о ма ва жне у сва ком те а тру, ме ста 
су до ко јих би се тре ба ло сти ћи пре сти жом. У њи ма обич но се де ви-
ђе ни љу ди и ва жне зва ни це. Ме ђу тим, бо ра вак у њи ма ства ра из ве сну 
те ско бу, а се ди шта не пру жа ју баш нај бо љи по глед на сце ну. Не ка да 
се де ло ви пред ста ве са мо на слу ћу ју, јер се из ло жа не ви де. 

Ро та ци о на по зор ни ца је ра ди ла са мо јед но крат ко вре ме. Ве ли ки 
мо то ри, сме ште ни у по дру му згра де, по слу шно су вр те ли сцен ске по ја ве 
са уче сни ци ма до не ке гра ни це, а он да су по че ли да од би ја ју ко ман де са 
ин спи ци јент ског пул та. Ро та ци ја је ра ди ла по сво јој ћу ди и са ма ре-
жи ра ла пра вац кре та ња, а ми смо се при гу ше но сме ја ли тим гре шка-
ма. Збу њи ва ла нас је и окре та ла где она хо ће, а ми смо за те че ни, ту пих 
по гле да, по ку ша ва ли да се на њој сна ђе мо. 

Ка да се ме ха ни зам по ква рио, тре ба ло га је по пра ви ти. Сто ти на „али“ 
по бе ди ла је мо гућ ност да се то и де си. Или ни је би ло нов ца, или точ ки ћи 
ни су мо гли да из др же те рет де ко ра, или ни је би ло струч ња ка, или ни је 
би ло до вољ но во ље (ни да нас је не ма). Углав ном, ро та ци о на по зор ни ца 
ви ше од два де сет пет го ди на не ра ди. Ко ји год да је раз лог, ни је оправ-
да ње да се са тим про бле мом не ухва ти у ко штац. Вре ме ње ног не ра да 
мо ра ло би да бу де иза зов за сва ког ру ко во ди о ца на че лу Ку ће, да се иста 
по пра ви. Др ве ни под је ме њан два пу та. 

Чуд на је згра да са про зо ри ма ко ји се не отва ра ју. Ни зи ми ни ле-
ти. Гре ју је и хла де ма ши не. Ма ши не се по не кад и ква ре. По пра вља ју 
се, али су си ро ма шне го ди не учи ни ле да мно го пу та за ди ха ни игра чи 
оста ју без ва зду ха. Пре не ко ли ко го ди на, ста вље ни су кла сич ни про-
зо ри ко ји до бро зап ти ва ју и угра ђе ни су кли ма уре ђа ји. 

Тај „брод“ има па лу бу, пот па лу бље и ка би не. Па лу ба је сце на. 
На њој има пут ни ка ско ро сва ко ве че. У пот па лу бљу не бо ра ви ни ко. 
Са мо мо то ри за по кре та ње про сце ни ју ма. Тај про стор де лу је моћ но. 
Ве ли чи ну це ле Ве ли ке сце не од о здо по др жа ва огро ман пра зан про-
стор ози дан бе то ном. И ка да ба ле ри не игра ју у шпиц па ти ка ма, чу ју 
се. Ка же пу бли ка, гла сне су. Па на рав но, ка да је ис под па лу бе ни шта. 
Ка би не су гар де ро бе, кан це ла ри је, ма га ци ни, шу сте рај, мо ди сте рај, 
му шка и жен ска кро јач ни ца, ам бу лан та, би бли о те ка, но то те ка…У њи-
ма жи ве и ра де опер ски, драм ски и ба лет ски умет ни ци, ру ко во ди о ци, 
ди рек то ри, ор га ни за то ри, ди зај не ри, прав ни ци, из да ва чи, књи го во ђе, 
раз во ђа чи…
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За пе да го ге из Ру си је, Ма ђар ске и Ру му ни је но в ца је би ло. Пе да го зи 
су „уво же ни“ из ве ћих и ба лет ском тра ди ци јом бо га ти јих зе ма ља. До-
га ђа ло се да је у исто вре ме би ло и по два го сту ју ћа пе да го га. Да ли је 
то мо жда био раз лог што Но ви Сад ни ка да ни је про из вео свог стал ног 
пе да го га, те шко је ре ћи, али је по ра зно то да се у пе ри о ду од ше зде сет го-
ди на по сто ја ња Ба ле та у Срп ском на род ном по зо ри шту та ко не што ни је 
де си ло. Иако је би ло тре ну та ка да пр ва ци, пр ва ки ње, со ли сти и со лист-
ки ње др же ве жбе, ни је дан но во сад ски пе да гог зва нич но, као пред став ник 
Ку ће, ни је го сто вао у не ком по зо ри шту. Ни ка да ни је до шло до раз ме не 
пе да го га, углав ном су код нас го сто ва ли. А на ши струч ња ци су до би ја ли 
при ли ку да одр же ве жбе са мо у слу ча ју да го сту ју ћи пе да гог из не ког ва-
жног раз ло га ни је до шао на ве жбе у де сет са ти и ка да их ди рек тор Ба ле та 
за мо ли да спа су је дан ва жан рад ни сат. Го сту ју ћи пе да го зи и ко ре о гра фи 
че сто ни су сви би ли вр хун ског ква ли те та, ни су сви би ли ни нај бо љи ни 
нај чу ве ни ји, али се ис по ста ви ло да су у Но вом Са ду увек има ли отво ре на 
вра та.

Ве жбе у по зо ри шту по чи њу у де сет са ти, на кло ном (у ба ле ту се ка же 
по кло ном) свих пре ма пе да го гу и ко ре пе ти то ру/пи ја ни сти. За вр ша ва ју се 
по кло ном и апла у зом свих при сут них. Ве жбе су оба ве зне за све, а са сто је 
се од ве жби „на шта пу“ и сре ди ни. Во ди се стро га еви ден ци ја о до ла ску 
свих чла ни ца и чла но ва. Ве жбе оба ве зно пра ти по себ но об у че ни пи ја ни-
ста – ко ре пе ти тор. Сва ки по ку шај из у зи ма ња ње го вог при су ства во ди у 
де пре си ју, јер ка да пи ја ни ста не до ђе, за гре ва ње се од ви ја у ти ши ни, са-
мо уз бро ја ње пе да го га, ко је ве жбе, иона ко ма ње-ви ше јед но лич не, чи ни 
муч ним. Та кав клас се пре тва ра у до бро вољ ни, јер на ње му оста ју са мо 
они ко је по сле ве жби че ка про ба. 

 Штап се на ла зи у свим ба лет ским са ла ма на све ту. Обла др ве на, хо-
ри зон тал но по ста вље на „штан гла“, оби ма 17,5 цен ти ме та ра, „сто ји“ на 
ма сив ним ме тал ним др жа чи ма, око ло ба лет ске са ле, на ви си ни од јед ног 
ме тра из над по да. Уда љен је од зи да 40 цен ти ме та ра и нај ви ше слу жи за 
при др жа ва ње јед ном ру ком, при за гре ва њу. Штап Фран цу зи и Ен гле зи 
зо ву „бар“, а ка же се и штан гла. Иако де лу је нео бич но, а гра ма тич ки је 
не пра вил но ре ћи – „ве жба ње на шта пу“, у ба ле ту се то та ко ка же.

Са пр вом ве жбом на сре ди ни са ле већ по чи ње да ра сте она же ља за 
игра њем, као на по зор ни ци. Мно штво ле пих по за, иза зов них ком би на ци-
ја ко ра ка, ско ко ва и вр те шки уз ин ди ви ду ал но из ра жа ва ње, све ви ше ли-
чи на оно што ће пу бли ка тек има ти при ли ку да гле да. Упра во на осно ву 
ис ка за не спрет но сти при из во ђе њу за да тих ком би на ци ја, игра чи се свр-
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ста ва ју за од ре ђе не уло ге (иако, на жа лост, то ни је је ди ни на чин). Ту, у 
ба лет ској са ли нај пре се пре по зна је ве шти на и играч ка тех ни ка.

У то вре ме, се зо не 1980/81, Ба лет Срп ског на род ног по зо ри шта је 
имао две пр ва ки ње Ба ле та: Ери ку Мар јаш и Би ља ну (Мак сић) Ње го ван. 
Ве ру јем да је та да шњим ше фо ви ма Ба ле та, Хел му ту Не дел ку и Жар ку 
Ми лен ко ви ћу, би ло те шко да по ми ре зах те ве две ју но во сад ских при ма-
ба ле ри на. Од лу ка о то ме ко ја ће при ма ба ле ри на да игра на пре ми је ри на-
ме ње ној отва ра њу но ве згра де си гур но ни је би ла ла ка, јер су се две ја ке 
стру је стал но пре пли та ле. Ипак, од лу че но је да се из ве де де ло до ма ћег 
ком по зи то ра, те је та ко, 30. мар та 1981. го ди не, при ли ку да игра до би ла 
Би ља на Мак сић Ње го ван.

Па ра лел но са Охрид ском ле ген дом су по че ле и при пре ме за Ла бу до-
во је зе ро у ко ре о гра фи ји Ве ре Бо ка до ро, го шће из Мо скве. Аси стент је 
би ла Сте ла Пи ро го ва, а уло ге Бе лог и Цр ног ла бу да је спре ма ла при ма-
ба ле ри на Срп ског на род ног по зо ри шта Ери ка Мар јаш. Не ки де ло ви овог 
ба ле та, као што су дру ги и че твр ти чин, би ли су иден тич ни ори ги нал ној 
по став ци ве ли ких ба лет-мај сто ра, али су пр ви и тре ћи чин би ли аутор ска 
сло бо да Ве ре Бо ка до ро. 

Прет ход но, она је још у ста рој згра ди по ста ви ла ве о ма ин те ре сан тан 
ба лет у два чи на Љу бав за љу бав Ти хо на Ни ко ла је ви ча Хре њи ко ва, пре-
ма ко ме ди ји Ви ли је ма Шек спи ра Мно го ви ке ни око че га (пре ми је ра 28. 
фе бру а ра 1980). Ба лет је пре нет у но ву згра ду. Ову ле пу пред ста ву су, за 
крат ко вре ме, ра до учи ли и го сти из Бу дим пе ште, Те ми шва ра и Мо скве. 
Пред ста ва је пу ни ла Ве ли ку дво ра ну, а мно ги по се ти о ци су је гле да ли и 
ви ше пу та. 

Мо же да се до го ди да не ко не зна шта је ба лет, али су за Ла бу до во 
је зе ро, ма ње-ви ше, сви чу ли. Ма ло је оних ко ји су га и гле да ли, а још 
је ма ње оних ко ји су га игра ли. Са др жај овог бо жан стве ног ба ле та се 
на ла зи у сва кој бо ље опре мље ној ба лет ској или му зич кој ен ци кло пе-
ди ји, би ло да се тра жи под Пе тар Иљич Чај ков ски или под – Ла бу до во 
је зе ро. Мо жда је ипак нај јед но став ни је по гле да ти пред ста ву код нас у 
Но вом Са ду или у не ком ве ћем гра ду где се на ла зи на стал ном ре пер-
то а ру. Из про гра ма се са зна ју сви по да ци о са др жа ју, ком по зи то ру, ко-
ре о гра фу, да ту ми ма из во ђе ња, из во ђа чи ма. Сан мно гих де вој чи ца је 
да се на ђу у уло зи ла бу да. Иза зов иза зо ва за сва ку ба ле ри ну је да бар 
јед ном у жи во ту обу је шпиц па ти ке и об у че ба лет ски ко стим – пач ку, 
ко ја је са став ни део (дру гог и че твр тог чи на) овог ча роб ног ба ле та. 
При ши ва ње мно го ред ног ти ла на круг од жи це, пач ку или ту-ту по-



146

зо ри шним кро ја чи ца ма од у зи ма са те и са те. Спрет ним ру ка ма, оне 
ци гу ју и при ши ва ју слој по слој тан ке мре жа сте тка ни не (тил), а он да 
на гор њи део ко сти ма, под буд ним оком ко сти мо гра фа, у то ку по вре-
ме них ко стим ских про ба, сва ки но ви де таљ на пач ки во ди ба ле ри ну 
све бли же обла ци ма. Нај сна жни ји ути сак оста вља ју ла бу до ви. Сви. 
Фан та стич ни дру ги чин, са свим си гур но ге ни јал ног ко ре о граф ског 
мај стор ства, ис пу ња ва сва ку не по пу ње ну пра зни ну гле да о че ве ду ше. 
Уоби ча је на „бу ка“ ко ју ства ра ју па ти ке са твр дим вр хом се пре тва ра у 
ми ло звуч ни ле пет птич јих кри ла, ко ји ја сно и не дво сми сле но под се ћа на 
уз лет тих пре див них пти ца у ја ту. Че ти ри чи на овог бе лог ба ле та пу ни 
Ве ли ку са лу Срп ског на род ног по зо ри шта. Пу бли ка до ла зи да гле да на ше 
умет ни ке, али и го сто ва ња са свих стра на све та. Ор ке стар, див на му зи ка, 
зву ци хар фе, бај ка, принц, ла бу до ви… им пре сив но. 

Ра ди ло се мно го. Исто вре ме но спре ма ње две ве ли ке и те шке пред-
ста ве, уз пред ста ве ко је су већ би ле на ре пер то а ру. Ба лет Срп ског на-
род ног по зо ри шта, се увек играо и да нас се игра са мо на Ве ли кој сце ни 
„Јо ван Ђор ђе вић“. Ма лу сце ну „Пе ра До бри но вић“ је при сво ји ла Дра ма. 
Ба ле ту је из не ка квих раз ло га увек би ла не а де кват на. Ваљ да због ло шег 
по да и бли зи не пу бли ке. Али, и у од но су на мно ге дру ге по зор ни це у зе-
мљи, па и у ино стран ству, по зор ни це у Срп ском на род ном по зо ри шту су 
до бре. Има ју опре му, ме ха ни зме и љу де ко ји њи ма зна ју да упра вља ју и 
ка да се по ква ре. А ква ре се све ви ше, јер се све тро ши, а у не до стат ку 
нов ца спо ри је об на вља. 

Пр вих де сет го ди на у но вој згра ди го ди шње се спре ма ло две, а по не-
кад и три пре ми је ре. Два це ло ве чер ња ба ле та и бар још је дан кра ћи ба лет. 
Тих го ди на је би ло и нов ца за опре ма ње пред ста ва, би ло га је и за го сте и 
за раз не са рад ни ке. По чет ком де ве де се тих у зе мљи је на ста ла кри за ко ја 
се ре флек то ва ла и на уста но ве кул ту ре. Ипак, Ба лет Срп ског на род ног 
по зо ри шта ни је за у ста вљао свој рад ни кад. 

Ука зом фран цу ске кра љи це Ка та ри не Ме ди чи, у Па ри зу је, 15. ок то-
бра 1581, одр жа на пр ва ба лет ска пред ста ва. Пр ва ба лет ска пред ста ва у 
Но вом Са ду, одр жа на је 25. ма ја 1950. 

Кре и ра ње пред ста ве је про цес. Не тра је увек исто. За ви си од ду жи не 
и оби ма де ла и од пар ти ту ре ко ја је под ло га сва кој ба лет ској пред ста ви. 
Ка да је му зи ка ле па и при јем чи ва за уво, лак ше је ства ра ти. Та да и ко ра-
ци до ла зе са ми од се бе, а рад у са ли је мно го при јат ни ји. Со ло ва ри ја ци је 
и дру ге де о ни це скла па ју се уз ве ли ку по моћ спрет них и та лен то ва них 
игра ча. Они на дах њу ју ко ре о гра фе, а то је ин спи ра тив но и по лет но за све. 
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Ка да по сто ји при ча, лак ше је. Де ло ви тек ста, ли бре то, опи са ни у про гра-
ми ма, об ја шња ва ју се из ра зом ли ца, без ијед не из го во ре не ре чи. У де-
ли ма но ви јег да ту ма, де ша ва се да се огла си не ки крик, плач или гла сни 
смех, док у кла сич ним ба ле ти ма то га не ма. Ва жно је зна ти да је пред ста ва 
фи нал ни про из вод ра да у по зо ри шту!

Пре ми је ре су по се бан по зо ри шни пра зник за све. Њи ма је све под ре-
ђе но. Ина че ком плек сно пла ни ра ње свих оста лих про дук ци ја у јед ној по-
зо ри шној ку ћи се ста вља у дру ги план, а при о ри тет има са мо но ва пред-
ста ва. Ни ка да је све ис про ба но, спрем но и ура ђе но, ни ко ни је са свим 
ми ран. По по гле ди ма се пре по зна је да сви још по ку ша ва ју не што бо ље да 
учи не за ва жан по зо ри шни до га ђај – пре ми је ру.

У Ба ле ту је прак са да се за сва ку уло гу од ре ди и ал тер на ци ја. Ал-
тер на ци је уло га за и гра ју се на не кој ре при зи. Че сто та да по не ста је сна ге 
за ра до ва ње, јер је тај пут то ли ко за ма ра ју ћи, не кад и по ни жа ва ју ћи, да 
се до га ђа да до ус хи ће ња и не до ђе. А би ва и то да пет-шест прет ход но 
„ода бра них“ из хи ља ду и јед ног раз ло га од у ста не, па да сед ма ре зер ва 
ипак за и гра на пре ми је ри. Око ње се он да вр зма ју но ви на ри, ка мер ма ни, 
кри ти ча ри, ба лет ски сла до ку сци… Ка да је на рас по ла га њу до вољ но људ-
ства, и за де о ни це ан сам бла се од ре ђу ју за ме не, од но сно ре зер ве. По ка-
за ло се да је до бро има ти ре зер вну ба ле ри ну или ба лет ског игра ча, јер се 
све „људ ске“ си ту а ци је до га ђа ју и њи ма. А при ви со ком сте пе ну ри зи ка 
од по вре да, ко ји је као фак тор из не на ђе ња у ба лет ској про фе си ји увек 
при су тан, по треб но је би ти ко ли ко-то ли ко спре ман. По сто ји раз ли ка из-
ме ђу ал тер на ци је и за ме не. За ме не ни су зва нич на ал тер на ци ја, че сто се 
не упи шу на по де ли уло га, али су пред ви ђе не при пла ни ра њу и усме но се 
оба ве шта ва ју да не ко ме сто тре ба да уче и зна ју. И ма да се у по след њих 
три де сет го ди на но во сад ски ба лет ски ан самбл знат но уве ћао, и да ље се 
ја вља про блем не до стат ка игра ча, на ро чи то ка да је реч о ве ли ким про јек-
ти ма са мно го уло га. 

Пра и звед бе (пр во јав но из во ђе ње не ког но вог, до ма ћег или стра ног 
му зич ко-сцен ског де ла) су увек би ле са став ни део ре пер то а ра Ба ле та 
Срп ског на род ног по зо ри шта. Ге нет ска го сто при мљи вост на овим про-
сто ри ма пру жа ла је шан су мно гим по чет ни ци ма. По што ва ње иза зи ва и 
чи ње ни ца да је у но во сад ском Ба ле ту би ло хра брих ко ре о гра фа ко ји су 
но ва де ла пра ви ли из те ме ља. Она ни су увек би ла спек та ку лар на (ма ло 
ко је мо гао да из ми сли не што што ни је већ ви ђе но), али су ства ра на та ко 
да спо јем ли бре та, му зи ке, ко ре о граф ске ма ште и ни за дру гих чи ни ла ца 
за ин три ги ра ју и при ву ку пу бли ку. По не кад су их у но во сад ском Ба ле ту 
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не ра до при хва та ли. Не го до ва ли су, али су с вре ме ном, пре мно гих дру-
гих, схва ти ли да је ди но по ку шај ства ра ња не чег но вог во ди ка раз во ју 
ба лет ске умет но сти. 

Ме ђу тим, ка да се кре не у под виг ко ре о гра фи са ња де ла ауто ра са вре-
ме не му зи ке, ни је та ко јед но став но. Не из о став но „раш чи та ва ње“ му зи ке, 
са ста вље не од не у о би ча је них и те шко ра зу мљи вих рит мо ва, од у зи ма до-
ста вре ме на. Пред ност де ла ово вре ме них ком по зи то ра је у то ме што су 
ауто ри жи ви, па мо гу да до пи шу, из ба це или са свим из ме не не ке де ло ве 
сво је му зи ке. Ка да по сто ји ме ђу соб но раз у ме ва ње и са рад ња из ме ђу ком-
по зи то ра, ко ре о гра фа, аси стен та и со ли ста, он да се мо гу ће пре пре ке ла ко 
пре ва зи ла зе. Про на ла же ње пра вог по кре та, на баш од ре ђе ни му зич ки 
тон, не кад успе, а не кад не. По крет тре ба да пра ти му зи ку. Не ким ко-
ре о гра фи ма то у пот пу но сти успе ва, а они ма дру ги ма пу бли ка ја сно 
ста ви до зна ња до па да ли јој се кре а ци ја или не и та ко до брим де лом 
и ства ра ме ри ла вред но сти.

Услов број је дан за хва та ње у ко штац са игром сва ка ко је сте слух, 
на ро чи то ка да су но ви ба ле ти у пи та њу. Му зи кал ност се под ра  зу ме ва, 
али че сто ни је до вољ на. По се до ва ње до брог, пер фект ног, а ка да је сре ће, 
и ап со лут ног слу ха, не што је по себ но, из у зет но, што се, нажа лост, рет ко 
сре ће. Пер фек тан слух ко ре о гра фа, са рад ни  ка и игра ча ве о ма је ва жна 
ка ри ка у лан цу ства ра ња пра и звед би. Мно  ге пра и звед бе угле да ле су све-
тлост да на, тач ни је – ве че ри (јер се пре ми је ре из во де ка да пад не мрак), 
баш у Срп ском на род ном по зо ри шту. 

Ако се пу ко игра ње свр ста ва у ред ре про дук тив не умет но сти, 
он да ко ре о гра фи са њу ту сва ка ко не ма ме ста. Ко ре о гра фи са ње по-
кре ће ства ра лач ки на бој и убра ја се у аутор ска до стиг ну ћа. Не сум-
њи во је да је те жак пут до ка зи ва ња мла дог ко ре о гра фа-по чет ни ка. 
У јед ном ства ра о цу, ко ре о гра фу, мо ра да по сто ји спој сна ге, упор-
но сти и про дор но сти. Плус – шан са и, ако је сре ће, мо гућ ност да 
се ње го во де ло не где и пре зен ту је. На жа лост, те шко се скло пе сви 
нео п ход ни чи ни о ци у јед ној осо би, те се де ша ва да има мо та лен то-
ва ног и пер спек тив ног ауто ра, не до вољ но сна жног и ис трај ног да се 
ис ко ри сти, или по чет ни ка ко ји по се ду је во љу, ве шти ну, па мет и ам-
би ци ју, а уме то и да упо тре би. Де ша ва ло се и де ша ва се да од ма ње 
та лен то ва них до би је мо де ло ло ши јег ква ли те та, а од та лен то ва них 
нај че шће са мо ве ли ку иде ју и при чу мно го пу та ис при ча ну, ко ја се 
на то ме и за вр ши.
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Пра и звед бе ко је су из во ђе не под кро вом Срп ског на род ног по зо ри-
шта: 

Ба ла да о ме се цу лу та ли ци
Ком по зи тор: Ду шко Ра дић
Ко ре о граф: Слав ко Пер ван, к. г. Са ра је во (Бо сна и Хер це го ви на)
Ди ри гент: Имре То плак
Сце но граф: Ми о драг Та бач ки, к. г. Бе о град
Ко сти мо граф: Ве сна До рић, к. г. Бе о град
(Пре ми је ра: 17. де цем бар 1985)

Ве чи ти мла до же ња 
(По ро ма ну Ја ко ва Иг ња то ви ћа)
Ком по зи тор: Зо ран Му лић
Ко ре о граф: Ли ди ја Пи ли пен ко, к. г. Бе о град
Ди ри гент: Ми о драг Ја но ски
Сце но граф: Бо рис Мак си мо вић
Ко сти мо граф: Бо жа на Јо ва но вић, к. г. Бе о град
Аси стент ко ре о гра фа: До бри ла Нов ков
(Пре ми је ра: 14. де цем бар 1986) 

Ори он
Ком по зи тор: Ми ро слав Штат кић
Ко ре о граф: Слав ко Пер ван, к. г. Са ра је во (Бо сна и Хер це го ви на)
Ди ри гент: Ми о драг Ја но ски
Сце но граф: Бо рис Мак си мо вић
Ко сти мо граф: Ја сна Пе тро вић Бад ња ре вић
Аси стен ти ко ре о гра фа: До бри ла Нов ков и Те ре за Чеб ски (†)
(Пре ми је ра: 12. април 1988)

Кле о па тра
Ком по зи тор: Ба зил По ли до рис
Ко ре о граф: Сте ван Гре бел дин гер, к. г. Ала ба ма (САД)
Сце но граф: Ра ду ле Бо шко вић
Ко сти мо граф: Мир ја на Сто ја но вић Ма у рич
Аси стент ко ре о гра фа: До бри ла Нов ков
(Пре ми је ра: 25. но вем бар 1988)

Се ре на да
Ком по зи тор: Пе тар Иљич Чај ков ски
Ко ре о граф: Вла ди мир Ло гу нов, к. г. Бе о град
Ди ри гент: Ми о драг Ја но ски
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Сце но граф: Ми ле та Ле ско вац
Ко сти мо граф: Мир ја на Сто ја но вић Ма у рич
Аси стент ко ре о гра фа: Ју ли ја на Сре мац (†)
(Пре ми је ра: 24. ја ну ар 1993)
Ба лет је из во ђен уз опе ру Јо лан та

Кра ље ва је сен 
Ком по зи тор: Ју го слав Бо шњак
Ко ре о граф: Кру ни слав Си мић, к. г. Бе о град
Ди ри гент: Ми о драг Ја но ски
Сце но граф: Ге ро слав За рић
Ко сти мо граф: Мир ја на Сто ја но вић Ма у рич
Аси стент ко ре о гра фа: Ју ли ја на Сре мац (†)
(Пре ми је ра: 25. сеп тем бар 1993)

Из би ра чи ца 
(По исто и ме ној ко ме ди ји Ко сте Триф ко ви ћа)
Ком по зи тор: Зо ран Му лић
Ко ре о граф: Ли ди ја Пи ли пен ко, к. г. Бе о град
Ди ри гент: Ми о драг Ја но ски
Сце но граф: Бо рис Мак си мо вић, к. г. Бе о град
Ко сти мо граф: Бо жа на Јо ва но вић, к. г. Бе о град
Аси стен ти ко ре о гра фа: Ју ли ја на Сре мац (†), Га бри е ла Те гла ши Ве ли ми ро вић
(Пре ми је ра: 12. април 1997)

Аltum silencium (Ду бо ка ти ши на), ком по зи то ра Сте ва на Ди вја ко ви ћа 
Овај два де се то ми нут ни ба лет је у ба лет ској би о гра фи ји на ста јао три пу та: 
1) У ко ре о гра фи ји Мар ка Бо гарт са, к. г. Бел ги ја 

Ди ри гент: Имре То плак 
Сни мак Хо ра и Ор ке стра Срп ског на род ног по зо ри шта 
Сце но граф и ко сти мо граф: Бран ка Аџић Ур су лов
Аси стент ко ре о гра фа: Ју ли ја на Сре мац (†)
Ба лет је из во ђен уз Зе мљу, ком по зи то ра Га бо ра Лен ђе ла
(Пре ми је ра: 20. де цем бар 1989)

2) У ко ре о гра фи ји Вла ди ми ра Ло гу но ва, к. г. Бе о град
Ди ри гент: Ми о драг Ја но ски
Сце но граф: Ми о драг Та бач ки, к. г. Бе о град
Ко сти мо граф: Ва ња По по вић
Аси стент ко ре о гра фа: Би ља на Ње го ван
Ба лет је из во ђен уз Кар ми ну бу ра ну, Кар ла Ор фа
(Пре ми је ра: 6. јун 1992)
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3) У ко ре о гра фи ји Иштва на Хер цо га, к. г. Пе чуј (Ма ђар ска) 
Ди ри гент: Ми о драг Ја но ски
Хор и Ор ке стар Срп ског на род ног по зо ри шта
Сце но граф: Са ша Сен ко вић
Ко сти мо граф: Ма ри на Сре мац 
Аси стент ко ре о гра фа: Га бри е ла Те гла ши Ве ли ми ро вић 
Ба лет је из во ђен уз Кар ми ну бу ра ну, Кар ла Ор фа
(Пре ми је ра: 20. но вем бар 1998)

Грк Зор ба
Ком по зи тор: Ми кис Те о до ра кис
Ко ре о граф: Кру ни слав Си мић, к. г. Бе о град
Ди ри гент: Имре То плак
Сце но граф: Ми ле та Ле ско вац
Ко сти мо граф: Мир ја на Сто ја но вић Ма у рич 
Аси стент ко ре о гра фа: Ју ли ја на Сре мац (†), Га бри е ла Те гла ши Ве ли ми ро вић 
(Пре ми је ра: 1. де цем бар 1994)
Из ве де на 120 пу та

Сва ка ко нај ви ше пу та из во ђе на пред ста ва, ко ја се и вре мен ски нај-
ду же за др жа ла на ре пер то а ру Ба ле та Срп ског на род ног по зо ри шта, је-
сте пред ста ва Грк Зор ба, грч ког ком по зи то ра Ми ки са Те о до ра ки са. Го-
спо дин Те о до ра кис је пра ва за из во ђе ње овог ба ле та по кло нио Но вом 
Са ду. Це ло ве чер њи ба лет Грк Зор ба дао је је дан пре по зна тљив пе чат 
но во сад ском Ба ле ту, о че му го во ре пре ци зни по да ци о бро ју из во ђе ња 
и по се та. Увек пре пу но гле да ли ште при вла чи стал на и из у зет на по ста ва 
свих уче сни ка у пред ста ви, ко ја си гур но у ве ли кој ме ри ути че на по-
пу лар ност. Из во ђе на је 1999. го ди не за вре ме бом бар до ва ња. Ве ли ки 
успех пред ста ва је до жи ве ла и у Са ва цен тру у Бе о гра ду. Пе де се то из-
во ђе ње од и гра ло се 11. фе бру а ра 2000. го ди не, пред че ти ри и по хи ља де 
гле да ла ца, а по сле тог из во ђе ња по зи ва на је сва ке го ди не на го сто ва ње. 
На не ке ду же де сти на ци је овај ба лет не го сту је, јер у пред ста ви, по ред 
ба лет ског ан сам бла, уче ству ју Хор и Ор ке стар Срп ског на род ног по зо-
ри шта, што је за да на шње ма те ри јал не при ли ке по при ли чан из да так. 
По не кад је и не а де кват на ве ли чи на по зор ни це пре пре ка за го сто ва ње 
ове мно го људ не пред ста ве. 

У по зо ри шти ма се по не кад пра ве ску пе, не ис пла ти ве, не ин те ре сант-
не и не по се ће не пред ста ве, ко је се крат ко вре ме за др жа ва ју на ре пер то а-
ру. То је са став ни део умет нич ког ства ра ла штва из ко јег се не кад из не дри 
до бра пред ста ва. Ба лет Грк Зор ба је оправ дао екс пе ри мент и има ви ше-
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стру ку за слу гу. Мо гу ће је да по себ ност ове пред ста ве да је и слич ност 
мен та ли те та и бли зи на под не бља. Ба лет је ра ђен по де лу Ни ко са Ка зан-
ца ки са, а ко ре о граф је Кру ни слав Си мић, гост из Бе о гра да. 

По след њих пет на ест го ди на се пре ми је ре и не ке ва жне пред ста ве 
сни ма ју ви део ка ме ром. Сним ци су ва жан до ку мент ко ји се чу ва, оквир ни 
су ори јен тир до га ђа ња на би ни и та ква за бе ле шка до бро до ђе за при се-
ћа ње ка да се об на вља не ка пред ста ва. За три де сет го ди на, ко ли ко Ба лет 
Срп ског на род ног по зо ри шта ра ди у но вој згра ди, про фе си о нал ним те-
ле ви зиј ским ка ме ра ма су сни мље на са мо два ба ле та: Гр ка Зор ба (1999. 
го ди не) и Ла бу до во је зе ро (2010. го ди не). И ма да за овим сним ци ма по-
сто је ин те ре со ва ње и по тра жња, ни ка да ни су до би ли ме сто еми то ва ња 
у це ло сти на јед ном те ле ви зиј ском ка на лу, а ни су се на шли ни у по зо-
ри шној су ве нир ни ци ко ја се на ла зи на Глав ном ула зу у Срп ско на род но 
по зо ри ште. 

У ма ју 2004. го ди не је об ја вље на књи га Пр вих пе де сет го ди на…, 
аутор ке др Ве сне Крч мар. За књи гу се сло бод но мо же ре ћи да је ма ла 
ен ци кло пе ди ја Ба ле та Срп ског на род ног по зо ри шта. Са др жи мно ге пре-
ци зне по дат ке о пре ми је ра ма, ре при за ма и пред ста ва ма, о пра и звед ба ма 
и го сто ва њи ма, са др жи по дат ке о ба лет ским умет ни ци ма, пе да го зи ма, 
ко ре о гра фи ма, ру ко во ди о ци ма Ба ле та. Дра го це ни по да ци су до ку мент о 
вре ме ну и по сто ја њу јед не умет но сти и јед ног про фе си о нал ног ан сам бла 
код нас, ко ји и да нас тра је. Пр ви пут су на јед ном ме сту по пи са не све 
опер ске, опе рет ске и драм ске пред ста ве, као и мју зи кли у ко ји ма је Ба лет 
Срп ског на род ног по зо ри шта то ком пр вих пе де сет го ди на уче ство вао. 
Књи га је од ли чан пу то каз кроз исто ри ју но во сад ског Ба ле та и до да нас 
ни је на пра вље на бо ља. 

Го ди не 2006. је осно ва но, тач ни је – ре ви та ли зо ва но, Удру же ње ба-
лет ских умет ни ка Вој во ди не (www.bal let-ubuv.rs). Област оства ри ва ња 
ци ље ва је за шти та ин те ре са и пра ва на по љу раз во ја и уна пре ђе ња ба лет-
ске умет но сти и дру гих за јед нич ких ин те ре са. Пет го ди на у кон ти ну и те-
ту, Удру же ње ра ди на про мо ви са њу ба лет ске умет но сти кроз раз ли чи те 
ви до ве про гра ма: из ло жбе ба лет ских сли ка и фо то гра фија, и на ки та са 
ба лет ским мо ти ви ма, про мо ци је књи га и мо но гра фи ја… Сва ке го ди не 
до де љу је стру ков ну на гра ду за вр хун ско ба лет ско про фе си о нал но ства-
ра ла штво, у ви ду брон за не ста ту е те Ма ри не Оле њи не. До са да шњи ла у-
ре а ти су: Ми ра и Жар ко Ми лен ко вић, Би ља на Ње го ван, Ол га Ма ли вук и 
Га бри е ла Те гла ши Ве ли ми ро вић. Удру же ње ре дов но апли ци ра на град-
ским, по кра јин ским и ре пу блич ким кон кур си ма, пре ко ко јих оства ру је 
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сред ства за до дат не умет нич ке са др жа је, ва жне за ба лет, и на тај на чин 
по ма же у ра ду Ба лет ске шко ле у Но вом Са ду и Ба ле та Срп ског на род ног 
по зо ри шта. 

Ба лет Срп ског на род ног по зо ри шта је осно ван 8. мар та 1950. го ди не. 
Пр ва пре ми је ра Ше хе ре за да, Ни ко ла ја Рим ског Кор са ко ва, из ве де на је 
25. ма ја исте го ди не, у ко ре о гра фи ји Ма ри не Оле њи не, осни ва чи це Ба ле-
та у Срп ском на род ном по зо ри шту. 

„Ма ри на Оле њи на (рођ. 1897. го ди не у Мо скви, умр ла 1963. го ди не 
у Бе о гра ду) се ро ди ла и шко ло ва ла у Ру си ји. У Санкт Пе тер бур гу (Пе тро-
град, Ле њин град) је за вр ши ла ба лет ско ко ре о граф ско учи ли ште. Отац јој 
је био опер ски ре ди тељ, мај ка, вр ло обра зо ва на, сви ра ла је кла вир, а њен 
ујак је био Кон стан тин Ста ни слав ски, тво рац си сте ма глу ме и сцен ског 
ре а ли зма. 

По сле ре во лу ци је у Ру си ји, она је из бе гла, до шла у на шу зе мљу и 
1923. го ди не је по ста ла чла ни ца бе о град ског ба ле та. У На род ном по зо ри-
шту је ра ди ла као со лист ки ња све до оку па ци је 1941. го ди не. По из би ја њу 
дру гог свет ског ра та, од ла зи с му жем у Цр ну Го ру, али убр зо би ва ухап-
ше на и од ве де на у ло гор у Ска дру од стра не Ита ли јан ске фа ши стич ке 
вој ске. Убр зо успе ва да по бег не из ло го ра и при кљу чу је се пар ти за ни ма, 
где оста је до кра ја ра та. По фор ми ра њу Пар ти зан ског по кре та, Ма ри на 
Оле њи на оку пља по зо ри шне љу де и осни ва по зо ри ште На род но осло бо-
ђе ње. Са ма пра ви ко ре о гра фи је ко је су у скла ду са по тре ба ма на род но -
осло бо ди лач ког ра та и у њи ма и са ма игра. 

Го ди не 1950., са гру пом од три де се так чла ни ца и чла но ва, ко ји су 
има ли скро ман тро го ди шњи играч ки стаж, Ма ри на Оле њи на до ла зи у Но-
ви Сад и као Пр ви шеф Ба ле та и ко ре о граф, 8. мар та 1950. го ди не, осни-
ва Ба лет Срп ског на род ног по зо ри шта. Са мо два ме се ца ка сни је, тач ни је 
25. ма ја 1950. го ди не, из ве де на је пр ва ба лет ска пре ми је ра Ше хе ре за да 
Ни ко ла ја Рим ског Кор са ко ва у ко ре о гра фи ји Ма ри не Оле њи не. Од та да 
Ба лет Срп ског на род ног по зо ри шта зва нич но по чи ње са ра дом. 

Ма ри на Оле њи на је има ла по ло жај умет нич ког ру ко во ди о ца и би ла 
је лич ност ко ја је од ре ди ла фи зи о но ми ју но во сад ског ба лет ског ан сам-
бла. Од мах је би ло ја сно да ће вр хун ска кла сич на ба лет ска тех ни ка би ти 
осно ва за игру, као те мељ све му што се ка сни је кроз, до са да ШЕ ЗДЕ СЕТ 
го ди на, од и гра ва ло на сце на ма Срп ског на род ног по зо ри шта. Ова ба ле-
ри на има ве ли ке за слу ге што је пу бли ка ба лет при ми ла као но ву умет ност 
на овим про сто ри ма. Отво ри ла је пут мно гим ко ре о гра фи ма и ба лет ским 
ства ра о ци ма“ (из тек ста го спо ди на Жар ка Ми лен ко ви ћа, до а је на но во-
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сад ског Ба ле та, бли ског са рад ни ка Ма ри не Оле њи не, ко ре о гра фа и ше фа 
Ба ле та Срп ског на род ног по зо ри шта, ко ји је у це ло сти об ја вљен у По зо-
ри шном ли сту 28. мар та 2007. го ди не).

Би о гра фи ја Ма ри не Оле њи не је ве о ма бо га та а жи вот бу ран. Би ла 
је же на вул кан ског тем пе ра мен та, не ис црп не сна ге и енер ги је. Га зи ла 
је круп ним ко ра ци ма на пред и би ла је на за у ста вљи ва у сво јим ам би ци-
о зним пла но ви ма. У те шком по сле рат ном пе ри о ду, у ко јем су ба лет ски 
умет ни ци кре ну ли у ства ра ње но ве умет нич ке епо хе, би ло је број них 
по те шко ћа. Сва ког тре нут ка се мо гло до го ди ти да рад ба лет ског ан сам-
бла ста не, али за хва љу ју ћи ве ли кој по жр тво ва но сти и сна зи Ма ри не 
Оле њи не и свих ко ји су би ли уз њу то се ни је до го ди ло ни та да, али ни 
ни ка да ка сни је. 

На ини ци ја ти ву со лист ки ње Ба ле та Срп ског на род ног по зо ри шта Га-
бри е ле Те гла ши Ве ли ми ро вић по кре ну та је иде ја да се Ма ри ни Оле њи ној 
по диг не спо ме ник. Уз ле ген де Дра ме Срп ског на род ног по зо ри шта, чи је 
се би сте на ла зе око ло по зо ри шта, ста туа ба ле ри не Ма ри не Оле њи не би ће 
сим бол пре по зна ва ња још јед не по зо ри шне умет но сти ко ја код нас по-
сто ји. У при пре ми је скулп ту ра ба ле ри не у при род ној ве ли чи ни од бе лог 
вен чач ког мер ме ра, ко ја ће би ти по ста вље на на зе ле ној по вр ши ни ис пред 
Срп ског на род ног по зо ри шта, По зо ри шни трг број 2, у Но вом Са ду. Про-
је кат је за по чет 2008. го ди не. До не та је уред ба о по ди за њу спо ме ни ка 
на те ри то ри ји гра да Но вог Са да, а два на ест то на мер ме ра за из ра ду 
скулп ту ре је по клон гра ду од го спо ди на Ми ла на Бог да но ви ћа, ди рек-
то ра Руд ни ка и ин ду стри је мер ме ра и гра ни та Вен чац из Аран ђе лов-
ца. Хо но рар за рад ва ја ра Ла сла Си ла ђи ја је обез бе дио град Но ви Сад. 
С об зи ром да су ис пу ње ни сви усло ви за до вр ше так спо ме ни ка, отва-
ра ње се пла ни ра за по че так 151. по зо ри шне се зо не, у ок то бру 2011. 
го ди не.

Да нас је „но ва“ згра да Срп ског на род ног по зо ри шта при лич но оште-
ће на. Мер мер на са мом ула зу у згра ду на Глав ном ула зу је вид но по ха бан. 
Скеј те ри су били ту, док не дав но ни су до би ли аде ква тан те рен, не ко ли ко 
го ди на уве жба ва ли су сво је ве шти не на точ ки ћи ма и ру и ни ра ли мер мер-
не пло че. То се на ро чи то мо гло при ме ти ти на не дав ном пер фор ман су у 
5. Но ћи му зе ја, ка да су ба ле ри не игра ле по ње му у шпиц па ти ка ма. Зи до-
ви, та ко ђе од мер мер них пло ча, ис пи са ни су те шко ски дљи вим спре јом. 
Тех ни ка ко ја је по др жа ва ла цео спек такл ра ди ла је са до тра ја лом и ислу-
же ном опре мом, али са мо за хва љу ју ћи ма што ви тим струч ња ци ма ко ји 
њо ме ба ра та ју. Уре ђај ко ји еми ту је звук са ЦД-а је пра вио смет ње и са мо 
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смо се згле да ли и мо ли ли да це ла при ча не до би је ту жан крај. И опет је 
све из др жа ло. 

Ни про ла зни ци баш ни су мно го чу вар ни пре ма зда њу Срп ског на-
род ног по зо ри шта. Ра до ба ца ју от пат ке сву да, што ни је кан та за сме ће, па 
је сли ка на шег кул тур ног зда ња мал ко по ра зна. Ипак, све у све му, бе ше то 
пра ви ма ли спек такл. По зо ри ште је по ста ло те сно за ства ра о ца, а за мно-
ге, ску пе ула зни це за ба лет ску пред ста ву пре мо шће не су сед мо ми нут ним 
игра њем на отво ре ном.

Оно што још увек оста је по ма ло не ја сно је пра вац у ко јем Ба лет 
Срп ског на род ног по зо ри шта иде. Ка да се то ком се зо не из во де ве ли ке 
пред ста ве та ко зва ног гво зде ног ре пер то а ра, као што су Жи зе ла, Ла бу до-
во је зе ро, Дон Ки хот, Есме рал да, Ро мео и Ју ли ја, Грк Зор ба…, та да се и 
пре по зна је ве ли ки град са бо га том ба лет ском тра ди ци јом. Ма ло ма ње се, 
по по се ће но сти и тра ја њу, при хва та ју ба ле ти ко ји но се на ци о нал ни иден-
ти тет, ма да су од лич но пред ста вља ње јед не по зо ри шне ку ће ван зе мље. 

Че сто по ми ња на бо ља вре ме на за ба лет, у ства ри, не по сто је. Ба лет 
се игра ср цем и ду шом, с љу ба вљу и у за но су, без об зи ра на но вац, вре ме, 
уло ге, усло ве, пе да го ге, ру ко во ди о це. Игра се док те ло мо же да по не се те-

Об лик/по за по ко јој се кле ше спо ме ник Ма ри ни Оле њи ној
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рет про фе си је. По сле то га по сто ји на чин да се про на ђе низ за ни мљи вих 
и ко ри сних ства ри ко је је дан на и гра ни ба лет ски умет ник мо же да ра ди. 
Док у Срп ском на род ном по зо ри шту по сто је Ба лет ска са ла и Ве ли ка сце-
на, док има ко сти ма, де ко ра и све га што пра ти је дан ба лет ски из ла зак на 
сце ну, док има пу бли ке у до вољ ном бро ју да се апла уз чу је и иза сце не, 
до бро је. Не пра ве се згра де по зо ри шта та ко че сто. Ово ко је по сто ји тре ба 
при сво ји ти и чу ва ти као сво је. 

Пре ми је ре ко је су из во ђе не по сле 2003. го ди не и ко је се не на ла зе у 
об ја вље ној књи зи Пр вих пе де сет го ди на… др Ве сне Крч мар:

Ма јер линг
Му зи ка: Франц Лист
Ко ре о граф: Кру ни слав Си мић, к. г. Бе о град
Ди ри гент: Имре То плак
Сце но граф: Ге ро слав За рић
Ко сти мо граф: Бо ја на Ни ки то вић
Аси стент ко ре о гра фа: Ју ли ја на Сре мац (†)
(Пре ми је ра: 5. април 2003) 

Ожа ло шће на по ро ди ца
(Бра ни слав Ну шић Ожа ло шће на по ро ди ца)
Му зи ка: Ста ни сла ва Га јић
Ко ре о граф: Жи во јин Нов ков
Сце но граф и ко сти мо граф: Гор да на Нов ков
Аси стент ко ре о гра фа: Рас ти слав Вар га
(Пре ми је ра: 14. ок то бар 2004) 

Пи пи Ду га Ча ра па
Ком по зи тор: Кру но Цип ци
Ко ре о граф: Ико Отрин, к. г. Ма ри бор (Сло ве ни ја)
Сце но граф и ко сти мо граф: Ма ри на Сре мац
Аси стен ти ко ре о гра фа: Ве сна Ла зин, Џа на Ћур чић и Је ле на Ву ка ди но вић
(Пре ми је ра: 21. април 2005) 

Есме рал да
(Ce sa re Pug ni: La Esme ral da)
Ком по зи тор: Че за ре Пу њи
Ко ре о граф: Ли а на и Ло ан Ту ђа ру, к. г. Те ми швар (Ру му ни ја)
Сце но граф: Да ли бор Тоб џић
Ко сти мо граф: Мир ја на Сто ја но вић Ма у рич
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Аси стент ко ре о гра фа: Ју ли ја на Ду ти на (†)
(Пре ми је ра: 21. ок то бар 2005) 

Бо жан стве на ко ме ди ја
(Dan te Alig hi e ri: Di vi na Co me dia)
Ко ре о граф: Ста ша Зу ро вац, к. г. Ри је ка
Аси стен ти ко ре о гра фа: Оли ве ра Ко ва че вић Цр њан ски и Ве сна Ла зин
Сце но граф: Жорж Дра у шник, к. г. За греб (Хр ват ска)
Ко сти мо граф: Ка та ри на Ра до ше вић Га лић
(Пре ми је ра: 15. март 2006. и 29. април 2006) 

Ро мео и Ју ли ја
Ли бре то пре ма тра ге ди ји Ви ли је ма Шек спи ра
Ком по зи тор: Сер геј Про ко фјев
Ко ре о граф: Иштван Хер цог, к. г. Пе чуј (Ма ђар ска)
Ди ри гент: Жељ ка Ми ла но вић
Сце но граф: Да ли бор Тоб џић
Ко сти мо граф: Мир ја на Сто ја но вић Ма у рич
Аси стен ти ко ре о гра фа: Ју ли ја на Сре мац (†), Ок са на Сто ро жук 
(Пре ми је ра: 17. март 2007) 

Ла бу до во је зе ро
Ком по зи тор: Пе тар Иљич Чај ков ски
Ко ре о граф: Вла ди мир Ло гу нов, к. г. Бе о град
Ди ри гент: Жељ ка Ми ла но вић
Сце но граф: Ми о драг Та бач ки, к. г. Бе о град
Ко сти мо граф: Мир ја на Сто ја но вић Ма у рич
Аси стен ти ко ре о гра фа: Ма ја Гр ња, Џа на Ћур чић
(Пре ми је ра: 4. април 2008) 

Фо рум за но ви плес
Је зик зи до ва
Му зи ка: Елад Ко ен
Ко ре о граф: Гај Вајс ман и Ро ни Ха вер
(Пре ми је ра: 29. април 2006) 

Осмех ума 
Ко ре о граф: Га ли на Бо ри со ва, к. г. Со фи ја (Бу гар ска)
Аси стент ко ре о гра фа: Оли ве ра Ко ва че вић Цр њан ски 
Сце но граф: Ма ри на Сре мац
Ко сти мо граф: Ма ри на Сре мац
(Пре ми је ра: 28. сеп тем бар 2007) 
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Спо ља шњи и уну тра шњи кру го ви и фраг мен ти
Сце на Хин тер би на
Оли ве ра Ко ва че вић Цр њан ски и Са ша Асен тић
Пре ми је ра: 17. мај 2005 

Шам па њац и ја го де
Ко про дук ци ја Срп ског на род ног по зо ри шта и Кул тур ног цен тра Но вог Са да
Из бор му зи ке и ко ре о гра фи ја: Ро са на Хри бар и Гре гор Лу штек, к. г. Сло ве ни ја
Идеј но ре ше ње сце но гра фи је: Ро са на Хри бар и Гре гор Лу штек, к. г. Сло ве ни ја
Ко сти мо граф: Ма ри на Сре мац
Аси стен ти ко ре о гра фа: Ја сна Ко ва чић и Оли ве ра Ко ва че вић Цр њан ски
(Пре ми је ра: 26. јун 2010)

Ма чак у чи зма ма
Ком по зи тор: Бру но Бје лин ски
Ко ре о граф: Љи ља на Гво зде но вић, к. г. За греб (Хр ват ска)
Сце но граф: Да ли бор Тоб џић
Ко сти мо граф: Ма ри на Сре мац
Аси стент ко ре о гра фа: Џа на Ћур чић
(Пре ми је ра: 8. но вем бар 2008)

 Да ма с ка ме ли ја ма
(Gi u sep pe Ver di: La Da me aux caméli as)
Ком по зи тор: Ђу зе пе Вер ди
Ко ре о граф: Кру ни слав Си мић, к. г. Бе о град
Ди ри гент: Зо ран Ју ра нић
Сце но граф: Ге ро слав За рић
Ко сти мо граф: Бо ја на Ни ки то вић
Аси стен ти ко ре о гра фа: Ју ли ја на Сре мац (†), Ми лан Ла зић, Џа на Ћур чић (Пре-
ми је ра: 13. март 2009.)

 Дон Ки хот
Му зи ка: Лу двиг Мин кус
Ко ре о граф: Ђу ла Ха ран го зо, к. г. Бу дим пе шта (Ма ђар ска)
Ди ри гент: Ве сна Шо уц, к. г. Бе о град
Сце но граф: Ол га Ђур ђев, к. г. Ита ли ја
Ко сти мо граф: Мир ја на Сто ја но вић Ма у рич
Аси стент ко ре о гра фа: Ан ге ла Ке ве ши, к. г. Бу дим пе шта (Ма ђар ска), Ок са на 
Сто ро жук
(Пре ми је ра: 18. де цем бар 2010)
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Опе ре у ко ји ма је Ба лет Срп ског на род ног по зо ри шта уче ство вао су: 
Ђу зе пе Вер ди Маг бет (пре ми је ра 22. де цем бар 2001), Ђа ко мо Пу чи ни 
Бо е ми (пре ми је ра 12. мај 2007), Вол фганг Ама де ус Мо царт Дон Ђо ва ни 
(пре ми је ра 10. мај 2008), Ђу зе пе Вер ди Ри го ле то (пре ми је ра 27. сеп тем-
бар 2003), Пе тар Сто ја но вић Вој во да од Рај хшта та (пре ми је ра 20. де-
цем бар 2003), Јо хан Штра ус Сле пи миш (пре ми је ра 21. де цем бар 2004), 
Пје тро Ма ска њи Ка ва ле ри ја ру сти ка на (пре ми је ра 9. април 1994, об но-
ва у се зо ни 2003/2004), Ђу зе пе Вер ди Тра ви ја та (пре ми је ра 16. ок то бар 
1984, об но ва у се зо ни 2003/2004), Ја ков Го то вац Еро с оно га сви је та (пре-
ми је ра 8. фе бру ар 2003). 

У сва кој ге не ра ци ји ди пло ми ра них уче ни ца и уче ни ка Ба лет ске шко-
ле у Но вом Са ду ство ре ни су вр сни умет ни ци ко ји су игра ли и ства ра ли у 
Но вом Са ду, али и на по зор ни ца ма ши ром све та. 

Ис так ну ти со ли сти и со лист ки ње Срп ског на род ног по зо ри шта су:
Ери ка Мар јаш, пр ва ки ња Ба ле та у Срп ском на род ном по зо ри шту
Би ља на Мак сић Ње го ван, пр ва ки ња Ба ле та у Срп ском на род ном по зо ри-
шту
Рас ти слав Вар га, пр вак Ба ле та у Срп ском на род ном по зо ри шту
Ма ја Гр ња, пр ва ки ња Ба ле та у Срп ском на род ном по зо ри шту
Ми лан Ла зић, пр вак Ба ле та у Срп ском на род ном по зо ри шту
Дра ган Вла лу кин, пр вак Ба ле та у Срп ском на род ном по зо ри шту
Ле о но ра Ми лер Хри сти дис, пр ва со лист ки ња Ба ле та у Срп ском на род-
ном по зо ри шту
Га бри е ла Те гла ши Ве ли ми ро вић w ww.balle t-gabri ell a.com , пр ва сол и-
стки ња Балет а у Српск ом на родн ом позо ри шту
Јасн а Јојки ћ К овачић , пр ва сол исткињ а Ба лета у Српск ом народ но м 
позори шту
Тон и Р анђело ви ћ, први со ли ста Ба лета у Српс ком на родном поз ори шту
Јул иј ана Срем ац (†), со листки ња и балет -мајст ор Бал ета у Српско м на ро-
дном по зоришту
 Мира Ма тић Милен ко ви ћ, сол ис тки ња Ба ле та у Срп ском народн ом п о-
зоришт у
 Мирослав а Тапав ица Груји ћ († ), сол истки ња Бал ета у Срп ском н ародн ом 
позориш ту
Нада Га рај Би ки цк и, сол истки ња Бал ета у Ср пско м народ но м позори-
шту
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Мир а Д евић Р уш ку ц, сол ист киња Ба ле та у Ср пском н арод но м поз о-
ришту
Доб рила Ђу раш евић Н ов ко в, сол ис ткиња Ба ле та у Српс ком на родно м 
позоришт у
Софиј а С тојади но ви ћ, сол ис ткиња Балет а у Српс ком на родно м позоришт у
Невен а А нтић К рс ти ћ, соли ст киња Ба ле та у С рпс ком нар одно м позор иш ту
Оливе ра Кова чев ић Црњ ан ск и, сол ис ткиња Бал ета у Српско м на ро дном 
по зоришту
 Гизела Тот Велич ко ви ћ, солис тки ња Бал ета у С рпск ом наро дн ом позо-
ришту
Ал екс андра Ке ти г, сол истки ња Ба ле та у Српс ком на родно м позоришт у
Сања Фел е Вучу ре ви ћ, соли ст киња Ба лета у Српс ко м наро дн ом позо-
ришту
Вл ади мир Че бс ки (†), со листа Балета у Ср пс ком на ро дном поз оришту
 Ник ола Уз ел ац (†), со листа Б алета у С рпском н ародном позориш ту
 Живоји н Но вков, солис та Балета у С рп ском н ар одном по зоришту 
Бе ла Кур ун ци (†), со лис та Бале та у Срп ск ом нар од ном позо ришту 
 Хри стидис А по стол, со листа Б ал ета у С рпск ом наро дн ом позор ишту
Ив анк а Стој че ви ћ, соли ст киња Б алета у Срп ск ом на ро дном поз оришту
 Мир јана Д ро ба ц, сол ист киња Ба ле та у Ср пско м народ но м позори шту
Анд реј а Куле ше ви ћ, сол ис тк иња Ба ле та у С рпск ом наро дн ом позор ишту
Ма риј ана Ћу рч иј а, соли ст киња Бал ета у С рпск ом наро дн ом позор ишту
Фр оси на Дим ов ск и, сол ис ткиња Балета у С рпском нар од ном п оз оришту
Ј елена Л ечи ћ Колч ер иј у, соли сткиња Бал ета у Срп ск ом нар од ном позо-
ришту

След и низ имена соли сткиња, соли ста и а нсамбл и грачи ца и играч а 
који су као дипл оми рани уч еници Балетске школе у Новом Саду ак тив-
но игр ал и или још у век игр ају у С рпском народном по зо ри шт у: Никола 
Алимпи ћ и Пе тар Јеран т (†) (генерација 1950/51), Хел мут Неделко (ге не-
рација 1957/58), В ладим ир Је лкић (†) (гене ра ци ја 1958/59), Мирј ан а Су-
ботички Б ожови ћ (генер ација 1966/67), Марија Б ан а, И линка Љубојев 
Гр ња, Т ер еза По љак (†) (ген ер ација 1968/69), Ма гд а Ковачек Гиковск и 
и Ђурђ иц а Горец Нађ (г ен ер ац ија 1969/70), Љу би ца Мар ковић К линар 
( ге не ра ција 1970/71), А ма лија Ш лезак Узелац (г енерац ија 1973/74), Ђе р ђи-
к а Грегуш Лукић, М арија Пр иб ил Шар че ви ћ (генерација 1977/78), Дра гиц а 
Кр ст ић (г енерација 1982/83), Бран ка Теш ановић (г енерација 1983/84), Ма-
ријета Са ви ћ Вираг, Аранка Т от, Џана Ве кић Ћ ур чи ћ (генерација 1985/86), 
Та тј ана Ши ро чк а Ненадов ић (генерација 1986/87), Биљана Га јинов ић Б а-
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б ијанови ћ (г ен ерација 1987/88) , Јел ен а Вукад ин о в ић (генерација 1991/92), 
Ивана Орш ол ић (гене рација 1992/ 93), С анела Јандрић и Даниј ела Узе лац 
Ш аро (ге не рациј а 19 93 /94), И вана Г оњ а, Иван а На ни ћ, Зорана Радив о-
јевић, Ве сна Ву ке ли ћ (генераци ја 1995/ 96), Љиљана Бу гарск и Јо кановић , 
Ан а Лечић, Ранко Лаз ић, Љ уб ица Сел аковић (генера ци ја 1996/ 97), Ир ен а 
Ме сарош, Весна Шо ши ћ, Сне жана Ч ерубџић ( генер ац иј а 1997/9 8) , На-
деж да Коци ћ Салак , Ми ла на Ковачевић и Ве рица К оз арев Кларић (гене-
рациј а 1997/98 ), Јел ена Мар ковић (генерација 1998/9 9), Дуњ а Лепу ша , 
Ивана Ива н ов, В есна Ил ић Ћ ук овић, Маја Стојан овић и Бо јана Матић 
(г ен ерација 2 001/2 00 2), Олга Аврамо вић , Иван Ђе рк ов ић, Бојана Зајови ћ и 
Ви шњ а Дрињовс ки (г енерација 2 002/2003) , Теона Рада но вић, С ањ а Пави ћ, 
Бранки ца Вучи че вић, Ду ња Л еп уша, Марија Јанковић, Миле на Кркот ић 
(ге не ра ција 200 9/2010) .

Има о них ко ји су п ос ле заврш ен е Бале тске шк ол е у Но вом С ад у од-
л азили у гр адове б ивш е Соција лис ти чк е Феде ра тивне Реп ублик е Југо -
славије. Ди пломиран и ученици су свуда рад о пр имани у ангажман . Неки 
су ост ал и у тим градовима, док су с е неки од њи х вратил и у Нови Сад . То 
су: О лив ера Или ћ, Ђу р ђица (Г ор ец) Н ађ, Роз али ја (Тег ла ши) Хи рш енхау-
зер, М илена По пов, Д рагица К омл ушан, Љи љана Кеча, З орица М арић, 
А нђелка Ж ив ки ћ, Ђерђ ика Л укић, Пер а Марић (Мариб ор, Сло венија), 
Ми ра Девић Ру шкуц, Ол ивер См ол чић (За гр еб, Хр ват ска), Та тј ана Ш и-
рочка Нен ад овић (Р иј ека, Х рва тска), Је лена Со ла рић, О ли ве ра Ковачеви ћ 
Ц рњанск и, Биљана Гаји новић Б аб ијанов ић , Алекса ндра Вујо ви ћ То т, 
Брижи та Манди ћ (С арајево, Босна и Хе рц еговина) , Го рдана Д еан Гачић 
( Скопљ е, Македони ја). 

Балери не и бал етс ки иг ра чи који су из Новог С ад а оти шли у Наро-
дно п озориште у Беог раду: Оливера Гав ри лов, Ол га Олћа н, Силв иј а Џу-
ња, Милан Ру с, Јовиц а Б егојев, Не мања Сувачаре вић , Игор Пас тор.

Ба летски уме тници к оји су постигл и значајне успех е у б ал етски м 
анс ам блима у св ету и ли се на др уг е начи не баве ба летом с у: Мира Се-
наши ( Сј ед ињене Аме ричке Д ржаве), Никола Пет ров (Сједи ње не Аме-
ри чке Држа ве ), Стева н Г ребел ди нгер (д ржава Алабама , Сједињене 
Амери чке Држав е), На да Колак (И талија), Ото Р ис (Б азел, Швајц арска ), 
Анита Пери н З гомба ( Но ви Зе ла нд), Златко П ан ић (Есе н, Нем ачка), Ми-
лица Мил етић (Рим , Итал иј а) , Милан Лаз ић (Печуј, М ађ арска) , С теван 
Н оваковић (Ло с Анђе лес, Сјед ињене А меричке Д ржаве ), Алекс анда р Не-
шков (А тина, Г рчк а) , Јелиц а Кашан ин Ма стенброк (Р отердам, Холанд и ја) , 
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Љиљана Више кру на (Швај царска ), Драган Се лак овић (Е се н, Не ма чк а), 
Стел а Ха рди (Е сен , Нем ач ка), Јеле на Радоје ви ћ (С једињен е А меричк е 
Државе), А лекса нда р Антон ије ви ћ (Торо нто , Канада) , Снежа на Гик ов-
ски (Будимпе шта , Мађарс ка), Сандра Ха јз ер Очка ји (Трир, Не ма чка), Ри-
та Гоби (Будимп еш та, Мађар ска), Бр ан ислав Теш ановић (Ри м, Ита лија), 
Зденка Ми ле нковић (И зр ае л) , Татјана Си мчин (Па риз, Ф ранцуска).
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Gabriela Teglaši Velimirović

BALLET OF THE SERBIAN NATIONAL THEATER  
IN THE NEW BUILDING 

Summary 

As part of the celebration of 150 years of the Serbian National Theater (1861–2011), as 
the youngest theatrical whole (1950–2011) ballet occupies an important position in the history 
of this institution. The number of performances and the number of people in the audience, the 
number of premieres as many successful ballet artists are the proof that in Novi Sad there has 
always been a likeness for dancing and watching it. World known ballets, performed after the 
original settings, always present in the repertoire, have attracted artists from different theaters. 
When the new theater building was constructed, a possibility occurred for the extension of 
cooperation and a basis for the exchange with other theaters around the world was created.
Some of the leading roles were reached through minor ones with a whole range of 
circumstances which to a great extent included the affection of people. Constant and 
noted dancing places a ballet dancer among famous public figures, recognizable even to 
those who did not like ballet, which fills the dancer with pride and leaves a permanent 
mark on their career. 

Many ballet dancers transfer their knowledge to younger generations, both here and 
abroad, they deal with choreography, write about ballet and in other ways contribute to this 
art of movement. 

Ballet is a fairytale. Magic! Bathing of the soul. A world of rapture. Finally, the strength 
of the beauty of dancing, favor of the stage and applauds wash off the difficult part of the 
profession. The infection called theater is good if it turns into an epidemic. Theater disease is 
not dangerous and its consequences are lasting. And if man’s mission is to fill his life doing 
what he loves, then ballet is the right path.
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Милица Зајцев

ХРО НИ КА ДО ГА ЂА ЈА У ОБЛА СТИ УМЕТ НИЧ КЕ ИГРЕ 
НА СЦЕ НИ СРП СКОГ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА  

У НОВОМ СА ДУ У ЛИ СТУ ПО ЗО РИ ШТЕ

(за пе ри од 1993–2003. го ди на, а по во дом обе ле жа ва ња  
150 го ди на ра да на шег нај ста ри јег по зо ри шта)

СА ЖЕ ТАК: У овом је ра ду хро но ло шки ис пи са на хро ни ка из ве де них 
пра и зво ђе ња и пре ми је ра ба лет ских пред ста ва у де це ни ји ко ја је би ла бо га та 
умет нич ком игром на сце ни Српског народног позоришта (СНП). У Уво ду су 
на зна че ни об ли ци пре зен та ци је сва ке по је ди не пред ста ве и на ве де на су име на 
кри ти ча ра (и из ра ни јег вре ме на из ла же ња ли ста По зо ри ште), ко ји су нај че-
шће сво је кри тич ке су до ве об ја вљи ва ли на стра ни ца ма ли ста СНП.

У цен трал ном де лу ра да – За пи си о пред ста ва ма – да ти су збир ни пре-
гле ди кри ти ка о по је ди ним играч ким пред ста вама, с тим што се аутор ка ба ви-
ла ко ре о гра фи јом, ре жи јом, му зич ким пред ло шком, али не и оце на ма да тим 
из во ђа чи ма и оста лим су де о ни ци ма у оства ри ва њу од ре ђе ног играч ко-сцен-
ског де ла, јер то би да ле ко пре ва зи ла зи ло да те окви ре овог зборника.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ско на род но по зо ри ште, лист По зо ри ште, кри ти ка, 
раз го вор, за пи си, пра и звед бе, пре ми је ре, уред ни ца.

У свом пи сму књи жев ни ци Ми ли ци Јан ко вић, из Спли та по чет ком 
ма ја 1919. го ди не, Иво Ан дрић из ме ђу оста лог пи ше: „Пра ви и је ди ни 
успех на шег ра да је да ви ди мо ка ко би ва ви ђен од дру гих…“

Овај јед но став ни и исти нит суд тре ба ло би да бу де за у век под сти цај 
и они ма ко ји се ба ве по зо ри шном кри ти ком, па смо на сто ја ли да хро-
но ло шки за бе ле жи мо шта се све мо же про чи та ти на стра ни ца ма на шег 
нај ста ри јег по зо ри шног ли ста По зо ри ште (пр ви број је иза шао 26. де-
цем бра 1871) у обла сти умет нич ке игре и то у јед ној де це ни ји, од 1993. до 
2003, на сце ни ње го вог из да ва ча, Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом 

UDC 792(497.113 Novi Sad)
                      050Pozorište
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Са ду. На ме ра је да се ис так ну си сте ма тич ност, ве ли ки број афир ми са них 
ауто ра, озбиљ ност и струч ност њи хо вих оце на, ко је је зна њем и ве ли ком 
па жњом пра ти ла и об ја вљи ва ла и у тој де це ни ји глав на уред ни ца др Ве-
сна Крч мар. Раз у ме се да је умет нич ка игра и пре и по сле де це ни је ко ју 
раз ма тра мо има ла од раз у ли сту СНП По зо ри ште, али та ква хро ни ка би 
ну жно по ста ла обим на сту ди ја. Сто га сма тра мо да ода бра на де це ни ја мо-
же би ти ре пре зен та тив на за бу ду ће ис тра жи ва че, као и за оне ко ји су већ 
на пи са ли исто риј ске и те о риј ске огле де и књи ге о исто ри ји умет нич ке 
игре у Но вом Са ду.

Об ли ци

На чин на ко ји је пра ће на умет нич ка игра на сце ни СНП у ли сту По-
зо ри ште па жљи во је осми шљен. У то ме су раз го во ри-пор тре ти умет ни-
ка ко ји су играч ки век про ве ли на сце ни СНП зна чај ни као дра го це на 
гра ђа не са мо за њи хо ве умет нич ке би о гра фи је, већ и за да ље ис тра жи-
ва ње раз во ја умет нич ке игре у Но вом Са ду, Вој во ди ни, Ср би ји и це лом 
ре ги о ну.

Сва ка играч ка пре ми је ра је чи та о ци ма По зо ри шта пред ста вља на 
по ступ но. Нај пре су об ја вље ни интер вјуи са ауто ри ма но вог ба лет ског 
де ла (ко ре о гра фи, ком по зи то ри, ли бре ти сти, ди ри ген ти, сцен ски сли ка-
ри, но си о ци глав них уло га), за тим су ода бра ним фо то гра фи ја ма пред-
ста вље ни од ре ђе не зна чај не сце не и ли ко ви пред ста ва, ор га ни зо ва не су 
ин фор ма тив не кон фе рен ци је за штам пу, чи ји су са др жа ји об ја вљи ва ни, а 
по сле пре ми је ре је ча со пис штам пао кри ти ке на ших кри ти ча ра, као ле пе-
зу слич них или раз ли чи тих ми шље ња из ко јих је чи та лац мо гао сам са-
ста ви ти мо за ик умет нич ке вред но сти од ре ђе ног играч ког сцен ског де ла. 
Тај преглед кри ти чар ских оце на, по не кад уни со них, а по не кад опреч них, 
пред ста вља дра го це ну гра ђу об ја вље ну на јед ном ме сту.

По ред ових основ них об ли ка хро ни чар ског пра ће ња играч ких до га-
ђа ја у СНП, па жња је по кла ња на и го сто ва њи ма на ших и стра них умет ни-
ка, те о риј ским и исто риј ским на пи си ма на ших и ино стра них струч ња ка 
(у ве о ма до бром пре во ду на наш је зик), за тим за пи си ма са струч них пу-
то ва ња, го сто ва њи ма Ба ле та СНП у дру гим по зо ри шним цен три ма, Ју го-
сло вен ском ба лет ском так ми че њу, као и ба лет ским до га ђањи ма на оста-
лим ба лет ским сце на ма у не ка да шњој Ју го сла ви ји.
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Аутор ке кри ти ка
Гру па аутор ки – кри ти чар ки умет нич ке игре ко је је око ли ста По-

зо ри ште оку пи ла Ве сна Крч мар – ни је би ла ве ли ка, јер се и та да, као и 
са да, том де лу по зо ри шне кри ти ке ни је да ва ла под јед на ка ва жност као 
кри ти чар ским при ка зи ма дра ме и опе ре. Но, у ли сту По зо ри ште мо гле 
су се чи та ти ажур но пи са не кри ти ке на ших при зна тих аутор ки у овом 
до ме ну по зо ри шног ства ра ла штва. Мно ге од њих ни су ви ше са на ма, али 
њи хо ви на пи си са стра ни ца По зо ри шта још зра че струч но шћу. То су: 
Бран ка Ра кић (1926–2000), Ми ра Су јић Ви то ро вић (1933–1991), Је ле на 
Шан тић (1944–2000), Ми ли ца Јо ва но вић (1932–2007). У вре ме ну ко је је 
пред мет овог ра да, са По зо ри штем су ак тив но са ра ђи ва ле Љи ља на Ми-
шић, Свен ка Са вић, Со фи ја Ко шни чар, Мир ја на Здрав ко вић, Га бри е ла 
Те гла ши Ве ли ми ро вић, Сне жа на Су бић, Гор да на Кра ја чић, Ире на Кре-
шић, Ми ли ца Зај цев. Њи хо ве кри тич ке при ка зе лист је че сто пре но сио из 
дру гих, углед них, из да ња као што су Днев ник, РТВ Но ви Сад, По ли ти ка, 
НИН, Вре ме, Да нас и дру га. 

За пи си о пред ста ва ма
Кра ље ва је сен
На по чет ку по зо ри шне се зо не 1993/94. на сце ну СНП је 25. сеп тем-

бра 1993. по ста вље на пра и звед ба до ма ћег ба ле та Кра ље ва је се ни у ко рео -
гра фи ји Кру ни сла ва Си ми ћа, на му зи ку Ју го сла ва Бо шња ка, а ин спи ри-
са на исто и ме ном драм ском по е мом Ми лу ти на Бо ји ћа. Кри тич ке при ка зе 
ове пра и звед бе об ја ви ле су у ли сту По зо ри ште (сеп тем бар, ок то бар, но-
вем бар 1993, бр. 1, 2, 3) Бран ка Ра кић, Сне жа на Су бић, Зо ри ца Пре ма те, 
Мир ја на Здрав ко вић, Ми ле на Ми ло ра до вић и Ми ли ца Зај цев.

Из њи хо вих на пи са о пр вој пред ста ви и го сто ва њу на 25. Бе му су у 
Бе о гра ду мо же се са чи ни ти мо за ик кри ти чар ских ми шље ња, ко ја се сла-
жу да је ко ре о граф ски пр ве нац це ло ве чер њег ба ле та Кру ни сла ва Си ми ћа 
сли ко ви то при ка зао фе у дал ну про шлост Ср би је и ожи вео је на сце ни, нај-
у пе ча тљи ви је у со ли стич ким и ду ет ним играч ким де о ни ца ма. Му зич ка 
пар ти ту ра Ју го сла ва Бо шња ка сма тра на је ве о ма при хва тљи вом, чак као 
„нај це ло ви ти ји део пред ста ве“. Му зич ка кри ти ка, за раз ли ку од ба лет ске, 
да ла је мно го сла би ју оце ну Бо шња ко вој пар ти ту ри сма тра ју ћи је „пла-
кат ном“ и „до сад но пред ви дљи вом“. Пу бли ка у Но вом Са ду и Бе о гра ду 
је Ба лет Кра ље ва је сен ве о ма до бро при хва ти ла у це ли ни.
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Ба лет ско ве че
Сле де ћа ба лет ска пре ми је ра на сце ни СНП – Ба лет ско ве че, из ве де-

на 19. фе бру а ра 1994. го ди не. У ли сту По зо ри ште (де цем бар 1993, ја ну ар, 
фе бру ар, март 1994, бр. 4, 5, 6, 7) за бе ле же на је са мо са две кри ти ке. Со ња 
Ко шни чар је сма тра ла да сва три из ве де на ба ле та нео кла сич ног сти ла пред-
ста вља ју „ба лет ски ом ни бус“ у ко јем су ви ђе не и но ве и ста ре по став ке 
Ан та ла Фо до ра (Ба хов кон церт за ви о ли ну и ор ке стар Е-дур) и Ко лаж рап-
со ди ја Ф. Ли ста у ко ре о гра фи ји Пе те ра Ла сла, ко је су сво је пр во из во ђе ње 
у СНП има ле но вем бра 1990. го ди не под на сло вом Ве че у бе лом. О тре ћем 
из ве де ном нео кла сич ном ба ле ту ове ве че ри М. Зај цев је на гла си ла да је 
Жи во јин Но ва ков Жар-пти цу по ста вио на му зич ке сви те Стра вин ског из 
исто и ме ног ба ле та, ко ју је ком по зи тор на ме нио ко церт ном из во ђе њу. Она 
се ни је сло жи ла са свим ин тер вен ци ја ма ко ре о гра фа у овом ве о ма по зна-
том ба лет ском де лу, из во ђе ном у мно го раз ли чи тих вер зи ја у це лом све ту.

Грк Зор ба
Ба лет Грк Зор ба, ком по зи то ра Ми ки са Те о до ра ки са и ко ре о гра фа 

Кру ни сла ва Си ми ћа имао је, што је не у о би ча је но, два пра и зво ђе ња. Јед-
но на сце ни СНП 1. де цем бра 1994. го ди не, а дру го са мо два да на доц ни је 
у Са ва цен тру у Бе о гра ду, 3. де цем бра 1994. го ди не. Ком по зи тор Те о до-
ра кис је по кло нио сво ју пар ти та ту ру срп ским по зо ри шним по сле ни ци ма, 
а они су са чи ни ли и игра ју је све до да нас – ве ли ку хит пред ста ву. Де-
цем бар 1994. го ди не је са мо озна чио по че так тра ја ња овог ан то ло гиј ског 
спек та кла, ко ји је до са да имао мно го на дах ну тих ин тер пре та то ра глав-
них уло га, за др жав ши при о ри тет у це ло куп ној играч кој исто ри ји ба лет-
ског ан сам бла Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду. Сто га и лист 
СНП По зо ри ште по све ћу је у мно го на вра та по себ ну па жњу из во ђе њи ма 
овог по пу лар ног, али и умет нич ки вред ног играч ког де ла.

Већ пр ви кри ти чар ски на пи си сво јим ус хи ће ним на сло ви ма као да 
на го ве шта ва ју дуг, а увек мла да лач ки по ле тан жи вот ни век Зор бе, као 
спек та кла ко ји ће се пре но си ти са ге не ра ци је на ге не ра ци ју но во сад ских 
и дру гих на ших ис так ну тих ба лет ских умет ни ка.

По ред уоби ча је них прет пре ми јер ских раз го во ра са ауто ри ма пра-
извед бе Грка Зор бе у По зо ри шту (де цем бар 1994. и ја ну ар/фе бру ар 1995, 
бро је ви 3, 4, 5) об ја вље не су кри тич ки зпи си о ба лет ском до га ђа ју са 
овим на сло ви ма: Бра во Зор ба, бра во Со фи је Ко шни чар, Грк Зор ба Мир ја-
не Здрав ко вић, У сла ву сир та ки ја М. Зај цев, По вра так за бо ра вље ном… 
Па вла Анагно сти ја, Зор ба Кон стан ти на Ба би ћа, Кул тур ни до га ђај Ја дран-
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ке Ра дуј ко, Грк Зор ба по но во пле ше Ча бе То ра ка. По што се ра ди о за и ста 
ван се риј ском му зич ко-сценском де лу, ци ти ра ће мо крат ке из во де из не ких 
од об ја вље них кри ти ка.

„Ба лет сна жне и сли ко ви те дра ма тур ги је, ко ре о гра фи сан је згро ви-
тим и при јем чи вим ба лет ским је зи ком… је спек такл ко ји за слу жу је дуг 
жи вот на на шим сце на ма…“ (Ја дран ка Ра дуј ко, Спек тар, Ра дио Но ви 
Сад, 6. де цем бар 1994).

„Пред ста ва са сна жном теа тар ском гра да ци јом и су ге стив но из ни ја н-
си ра ним ли ко ви ма и си ту а ци ја ма…“ (М. Зај цев у: По зо ри ште, 1994/95).

„Најефективније је из ве ден сам крај ба ле та… ко ји је сим бо лич ним 
ко ли ма и ди о ни зиј ским на дах ну ћем оди сао жи вот ним по ле том и енер ги-
јом…“ (М. Здрав ко вић у: По зо ри ште, 1994/95).

„У се ћа њу, као не за бо рав не, оста ју ко ре о граф ски ефект но осми шље-
не сце не – Вен ча ње Зор бе и Ма дам Ор танс, Смрт Ма дам Ор танс, ду ет 
љу бо мо ре Па вло са и Ма ри не, љу бав ни ду ет Ни ка и Ма ри не, као и од-
ма зда се ља на над Ма ри ном…“ (С. Ко шни чар у: По ли ти ка и Днев ник, 3. 
де цем бар 1994).

Раз у ме се да су ова ци је пу бли ке пратиле сва из во ђе ња Гр ка Зор бе, 
а са мо за пр вих 50 из во ђе ња ову култ ну пред ста ву ба лет ског ан сам бла 
СНП (до 11. фе бру а ра 2000) ви де ло је 35.000 гле да ла ца.

Ју би леј Ба ле та СНП
Број за март и април 1995. го ди не – 6/7, ли ста По зо ри ште био је у 

це ли ни по све ћен 45-го ди шњи ци ра да ба лет ског ан сам бла СНП. Аутор ке 
чла на ка би ле су Ери ка Мар јаш Бр зић, та да шња ди рек тор ка Ба ле та СНП 
(увод ник Оста ло се пле ше), Свен ка Са вић (Кон ти ну и тет дис кон ти ну-
и те та), Љи ља на Ми шић (Ка ко и ка да је све по че ло), Бран ка Ра кић (Ба-
лет ско так ми че ње у Но вом Са ду) и Ол га Ма ли вук, ди рек тор ка но во сад-
ске Ба лет ске шко ле (О Ба лет ској шко ли у Но вом Са ду).

Овом ју би ле ју био је по све ћен и све ча ни ба лет ски кон церт, одр жан 
на Свет ски дан игре 29. априла 1995. го ди не. Је ди ни при каз овог кон цер-
та на пи са ла је на дах ну то, осе ћај но, уз сна жну по ве за ност са та да шњим 
вре ме ном (чи ни се да све исто ва жи и да нас) Мир ја на Здрав ко вић, кри ти-
чар ка и есе ји ста умет нич ке игре.

Фан та зи је Чај ков ског
Го ди ну да на по сле пра и звед бе Гр ка Зор бе но во сад ски ба лет је 20. 

де цем бра 1995. из вео но ву пре ми је ру Фан та зи је Чај ков ског, ко ја је би ла 
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де таљ но пред ста вље на чи та о ци ма-гле да о ци ма ли ста По зо ри ште за де-
цем бар 1995 – ја ну ар (1996, бр. 1–5). Че ти ри увер ти ре-фан та зи је П. И. 
Чај ков ског – Ха млет, Фран че ска да Ри ми ни, 1812. и Ро мео и Ју ли ја по-
ста вио је у СНП ко ре о граф из Ки је ва Ва ди м П. Фе до тов са ко јим је Г. 
Тег ла ши Ве ли ми ро вић об а ви ла ин фор ма ти ван прет пре ми јер ски раз го вор 
а Мир ја на Здрав ко вић, Свен ка Са вић, Ире на Кре шић и Ми ли ца Зај цев су 
об ја ви ле сво је кри ти ке. Пре ма њи хо вом ми шље њу, ове ба лет ске фан та зи-
је ни су би ле до вољ но ма што ви те, али је то би ла до бра при ли ка да со ли-
сти по ка жу зре лост у нео кла сич ним ин тер пре та ци ја ма, док се од ан сам-
бла оче ки ва ло ви ше тех нич ке пер фек ци је. Све кри ти чар ке су на гла си ле 
уигра ност свих ак те ра, што је на го ве сти ло очи глед ну спо соб ност да се у 
бу дућ но сти оства ре мно го ам би ци о зни ји ба лет ски по ду хва ти.

Ве се ла удо ви ца
Пре ми је ра Ле ха ро вог ба ле та Ве се ла удо ви ца из ве де на у две рав но-

прав не по де ле 5. мар та 1996. го ди не, за бе ле же на је у ли сту По зо ри ште 
(фе бру ар–март 1996, бр. 1/7) као сто та ба лет ска пред ста ва у Срп ском на-
род ном по зо ри шту у Но вом Са ду. Лист је дао по себ ну на ја ву из во ди ма са 
кон фе рен ци је за штам пу и раз го во ром са ко ре о гра фом В. П. Фе до то вом и 
ин фор ма ци јом да ће глав ном му шком уло гом у Ве се лој удо ви ци пр вак Ба-
ле та Рас ти слав Вар га обе ле жи ти 20-го ди шњи цу сво га умет нич ког ра да. 

Усле ди ле су и ве о ма по хвал не кри ти ке овом ве о ма до бро осми шље-
ном ре пер то ар ском по те зу.

Ва тро мет игре и пле сног шар ма, спек такл за пу бли ку, Ле ха ро ва ле-
пр ша ва при ча, ра дост жи вље ња у ко ви тла цу вал це ра и га ло па до бро су 
ода бра ни на сло ви при ка за С. Ко шни чар, М. Здрав ко вић, С. Су бић, Ј. Ра-
дуј ко, М. Зај цев и Б. Ра кић. За бе ле же но је да је по сле кри ти ке Ра ки ће ве 
усле ди ла по ле ми ка аутор ке са те а тро ло гом Ми о дра гом Ку јун џи ћем, ко ја 
је у це ли ни об ја вље на, без ко мен та ра, у го ре по ме ну том бро ју ли ста По-
зо ри ште, што је би ла му дра од лу ка ре дак ци је.

По е ма о љу бави
Сет на ба лет ска ли ри ка у По е ми о љу ба ви, ко ре о гра фа Вла ди ми ра 

Ло гу но ва из Бе о гра да, ко ја са др жи два јед но чи на ба ле та – Пру жи ми ру ку 
Терп си хо ра П. Ван ге ли са и Пред смрт на љу бав на пе сма С. Ди вја ко ви ћа, 
из ве де на је на сце ни СНП 6. апри ла 1996.

Усле ди ли су, у ли сту По зо ри ште (април–мај/ју ни 1996, бр. 8, 9, 10), 
кри тич ки освр ти С. Са ви ћ, М. Здрав ко вић, Ж. Ми лен ко ви ћа и М. Зај-
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цев. По себ но је ис ти ца но да је ко ре о граф ода брао елек трон ске пар ти ту ре 
ком по зи то ра Ван ге ли са и Ди вја ко ви ћа, а да су из во ђа чи би ли вр сни ин-
тер пре та то ри пр ефи ње не пле сне лек си ке у овој по е ми о љу ба ви. Го то во 
уни соно по хва љен је цео аутор ски тим ове ба лет ске пре ми је ре и уоче не 
су но ве, пер спек тив не мла де играч ке сна ге у Ба ле ту СНП.

Успе шност ба лет ске ве че ри по твр ди ла је та да шња ди рек тор ка Ба ле-
та СНП Е. Мар јаш Бр зић, ко ја је одр жа ла сво је обе ћа ње да ће ба лет ски 
ан самбл, де лу ју ћи као са мо стал на је ди ни ца у СНП, соп стве ним сна га ма 
вра ти ти сво је са мо по у зда ње, „ста ти на но ге“ и оства ри ти чак три ба лет-
ске пре ми је ре у се зо ни, што је ве ли ка рет кост на на шим про фе си о нал ним 
ба лет ским по зор ни ца ма.

Ко њић Гр бо њић и Жи зе ла
У По зо ри шту од 28. но вем бра 1996. го ди не уред ни ца Ве сна Крч-

мар оба ве шта ва чи та о це да је до шло до про ме не уре ђи вач ке по ли ти ке на-
шег нај ста ри јег по зо ри шног ли ста од луком Ко ле ги ју ма ди рек то ра СНП. 
Де ло круг ра да ли ста се, због ма те ри јал не си ту а ци је, огра ни ча ва са мо на 
пра ће ње про дук ци је три про фе сио нал на ан сам бла у СНП. Та ко ће убу ду-
ће из о ста ја ти тек сто ви ко ји су пра ти ли зби ва ња на сце на ма не ка да шње 
Ју го сла ви је и ино стра них по зо ри шта.

Иако си гур но не спа да у са др жај ове хро ни ке, же лим да као ду го-
го ди шња ре дов на са рад ни ца ли ста По зо ри ште по себ но ис так нем да ни 
та да, у те шким вре ме ни ма, ни је дан мој об ја вље ни текст ни је остао без 
хо но ра ра. А са да, већ ви ше го ди на уна зад, ни днев ни ли сто ви, ни пе ри о-
ди ка, ни елек трон ски ме ди ји ра зних про фи ла хо но ра ре ауто ри ма, по пра-
ви лу, не ис пла ћу ју.

И по ред не  за вид не ма те ри јал не си ту а ци је у СНП По зо ри ште по чет-
ком се зо не 1996/97. бе ле жи из во ђе ње две ба лет ске пре ми је ре – Ко њић 
Гр бо њић Ро ди о на Шче дри на (2. ок то бар 1996) и Жи зе ла Адол фа Ада ма 
(26. ок то бар 1996). О Ко њи ћу Гр бо њи ћу као нај о ми ље ни јој деч јој пред-
ста ви пи са ле се по хвал но С. Са вић и С. Ко шни чар. О из во ђе њу Жи зе ле у 
зна лач кој ко ре о граф ској ре ста у ра ци ји Ми ли це Јо ва но вић, го шће из Бео -
гра да, пре ма вер зи ја ма Ла вров ског, Пе роа и Ко ре ли ја, об ја ви ле су сво је 
при ка зе М. Здрав ко вић, С. Са вић и М. Зај цев, ис ти чу ћи струч ност „ар хе-
о ло шке ре кон струк ци је“ у овој пред ста ви ко ју је да ла Ми ли ца Јо ва но вић 
и ко ре о граф ски до тан чи на сту ди о зно осми сли ла пред ста ву Жи зе ле, ко ја 
је по нос ба лет ског ан сам бла СНП.
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У овом бро ју ли ста По зо ри ште да ти су крат ки при ка зи го сто ва ња 
Ба ле та СНП на Па лић ким лет њим ве че ри ма са Поемом о љу ба ви (аутор 
Злат ко Ро мић) и на сту па но во сад ског ба лет ског ан са мбла са Ве се лом удо-
ви цом на Бе му су (аутор ка Ми ли ца Јо ва но вић),

Го сто ва ње пр ва ка бе о град ског Ба ле та, Ду шке Дра ги че вић и Кон стан-
ти на Ко стју ко ва, у но во сад ској Жи зе ли у глав ним уло га ма за бе ле же но је 
у По зо ри шту за де цем бар 1996 – март 1997, бр. 4, 5, 6, 7, из пе ра Свен ке 
Са вић, ко ја је овај на ступ оце ни ла као из у зет но успе шан, а но во сад ски 
ба лет ски ан самбл по хва ли ла за ујед на че ност игре.

Из би ра чи ца
Пра и звед ба но вог до ма ћег ба ле та Из би ра чи ца, по чу ве ној ко ме ди ји 

Ко сте Триф ко ви ћа, из ве де на је на сце ни СНП 12. апри ла 1997. го ди не 
по ли бре ту и у ко ре о гра фи ји и ре жи ји Ли ди је Пи ли пен ко, го шће из Бео -
гра да, а ори ги нал ну му зич ку пар ти ту ру је на пи сао Зо ран Му лић. Овом 
зна чај ном до га ђа ју у Ба ле ту СНП, а и умет нич кој игри у Ср би ји, по све-
ће ни су при прем ни раз го во ри о пред ста ви са ко ре о граф ки њом и ком по-
зи то ром, као и кри ти ке по сле из во ђе ња Из би ра чи це у листу Позориште 
(април, мај, јун 1997, бр. 8, 9, 10). Сво је кри ти ке су по ну ди ле чи та о ци ма 
М. Јо ва но вић, С. Са вић, М. Здрав ко вић, Ј. Ра дуј ко, М. Зај цев, са го то во 
исто вет ном оце ном да је ова пред ста ва ве о ма ус пе ла у сва ком по гле ду, 
па је ње ним из во ђе њем ба лет ски ан самбл СНП „по ка зао нај леп ше ли це 
сво га по зо ри шта“.

Две рав но прав не играч ке по де ле Из би ра чи це по твр ди ле су умет нич-
ку зре лост со ли ста и ан сам бла Ба ле та СНП. По себ но тре ба ис та ћи да 
пред ста ва Из би ра чи це, као и пре де сет го ди на Ве чи тог мла до же ње у ко-
ре о гра фи ји Ли ди је Пи ли пен ко и на му зи ку Зо ра на Му ли ћа, пред ста вља 
пре крет ни цу у но во сад ском Ба ле ту, је дан од оних тре ну та ка у исто риј-
ском раз во ју ка да се „вред но сти пре и спи ту ју“ (пре ма кри ти ци Свен ке Са-
вић). О пра и зво ђе њу Из би ра чи це пи сала је са по хвал ним оце на ма Со фи ја 
Ко шни чар у По зо ри шту за сеп тем бар, ок то бар и но вем бар 1997, бр. 1, 2, 
3.

Крц ко Ора шчић
Пре ми је ра Крц ка Ора шчи ћа П. И. Чај ков ског од и гра на на с це ни 

СНП 21. фе бру а ра 1998. го ди не би ла је ис пра ће на у ли сту По зо ри ште за 
де цем бар 1997 – ја ну ар, март, април 1998, бро је ви 4, 5, 6, 7, 8, озбиљ ним 
при мед ба ма кри ти ке на ре жи ју и ко ре о гра фи ју овог по зна тог тра ди ци о-
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нал ног кла сич ног ба ле та, ко ју је дао Вик тор Ли тви нов, гост из Ки је ва. 
Та ко Ми ли ца Јо ва но вић пи ше да је ова ко ре о гра фи ја не ра зу мљи ва и не-
при ме ре на јед ном од нај леп ших кла сич них ба ле та, а Ана Се ре неш из Ма-
ђар соа на гла ша ва да је у овој пред ста ви „ма ло ви ђе но од чи сте кла сич не 
игре“. Свен ка Са вић кон ста ту је да „за о ку пљен ком би на то ри ком по кре та, 
ко ре о граф ни је у до вољ ној ме ри обра тио па жњу на ре жиј ска ре ше ња… 
па у не ким де ло ви ма гле да о ци гу бе зна че ње при по ве да ња игром на сце-
ни“. Ми ли ца Зај цев сма тра да су овог „Шчел кун чи ка“ из ве ли ди сци пли-
но ва ни умет ни ци у не при ме ре ној ко ре о гра фи ји „са ко јом се те шко мо же 
сло жи ти“. Је ди но је ре ди тељ Во ја Сол да то вић овој пред ста ви у це ли ни, 
па и ко ре о гра фи ји Ли тви но ва, дао по зи тив ну оце ну.

Го сто ва ње Је ле не Фи ли пје ве
Рет ка го сто ва ња на сце ни СНП за слу жи ва ла су па жњу. Та ко је Ксе-

ни ја Ди ња шки по во дом до ла ска Је ле не Фи ли пје ве и ње не „ча роб не Жи-
зе ле“ у го ре на ве де ном бро ју ли ста По зо ри ште об ја ви ла са др жа јан раз-
го вор и кри тич ки при каз игре по зна те ру ске умет ни це.

Ал тум си лен ци јум / Кар ми на бу ра на
У се зо ни 1998/99, ка да је у јед ном из да њу об ја вље но чак де сет бро-

је ва ли ста СНП По зо ри ште (из до бро зна них раз ло га), ни шта ни је про-
пу ште но да се забе ле жи од та да шње про дук ци је у овом те а тру. Та ко је 
ба лет ска при ми је ра – Ал тум си лен ци јум С. Ди вја ко ви ћа и Кар ми на бу-
ра на К. Ор фа у по став ци Иштва на Хер цо га, го ста из Ма ђар ске, из ве де на 
20. но вем бра 1998. уоби ча је но пра ће на прет пре ми јер ским раз го во ри ма 
са ауто ри ма и из во ђа чи ма, као и кри ти чар ским за пи си ма С. Са вић, Н. По-
пов, Д. Шу та но вац, М. Зај цев и С. Су бић.

Игре ту ге и ра до сти су, на жа лост, у вре ме ну ко је је би ло пред рат но, 
има ле им пре сив ну сна гу и у по рат но вре ме, па се овај ба лет ски дип тих, у 
ко јем су но во сад ски ан самбл и со ли сти да ли сна жне кре а ци је, одр жао на 
но во сад ској ба лет ској сце ни у СНП.

Ко ре о граф ске ин спи ра ци је
Не до ста так фи нан сиј ских сред ста ва за оства ри ва ње ве ћих и зах тев-

ни јих ба лет ских пре ми је ра Ба лет СНП је на до ме стио из во ђе њем играч-
ког ди вер ти сма на раз ли чи тих рас по ло же ња и му зич ких осно ва, ко ји је 
имао од ре ђе ну по зи тив ну уло гу у по пу ла ри са њу ба лет ске умет но сти ме-
ђу но вом, мла дом пу бли ком.
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Под на сло вом Ко ре о граф ске ин спи ра ци је ди вер ти сман је из ве ден 
6. мар та 1999. го ди не, а је ди на кри ти ка об ја вље на у ли сту По зо ри ште (сеп-
тем бар–де цем бар 1999, бр. 1–4) под на сло вом Играч ка от ме ност из пе ра је 
М. Зај цев ко ја сма тра да је ова пред ста ва до бар ре пер то ар ски по тез.

У су срет ју би ле ју
Пре ми је ра с по во дом – Шо пе ни ја на и Бал ка де та, из ве де на 26. но-

вем бра 1999. го ди не, би ла је, на из ве стан на чин, увод у обе ле жа ва ње по-
ла сто ле ћа ра да Ба ле та СНП, ко ји је по чео са де ло ва њем 8. мар та 1959. 
го ди не.

У ли сту По зо ри ште (сеп тем бар–де цем бар 1999, бр. 1–4) на ве де ни 
су још не ки по во ди за оства ре ње ових тра ди ци о нал них и до бро зна них 
јед но чи них ба ле та. Шо пе ни ја на је од и гра на по во дом 150-го ди шњи це од 
смр ти Фре де ри ка Шо пе на и 90 го ди на од пр вог из во ђе ња овог Фо ки но вог 
ба ле та у Па ри зу, 2. јуна 1909. го ди не. Љуп ки играч ки спек такл Бал ка де-
та, ко ји је пре не ла Г. Те гла ши Ве ли ми ро вић, обе ле жио је 100 го ди на од 
смр ти Јо ха на Штра у са.

Але ко
Мла да лач ка опе ра Сер ге ја Рах ма њи но ва Але ко из ве де на је пр ви пут 

уоп ште на на шој сце ни у СНП 18. де цем бра 1999. годи не, чи ме је обе ле-
же но 200 го ди на од ро ђе ња А. С. Пу шки на.

У сво м при ка зу ове опер ске пре ми је ре у ли сту По зо ри ште (ја ну-
ар–април 2000, бр. 5–8) М. Зај цев пи ше да је удео ба лет ског ан сам бла у 
но во сад ском Але ку ко ре о граф ски осми слио Вла ди мир Ло гу нов, сти ли зу-
ју ћи основ не еле мен те ци ган ске на род не игре на до па дљив на чин, што су 
раз и гра ни со ли сти и ан самбл са успе хом оства ри ли, чи не ћи да ба лет ски 
ин сер ти у овој јед но чи ној опе ри има ју сво је пу но умет нич ко оправ да ње.

Пре ло мље но пе ро
Ве ли ки пре га лац у обла сти умет нич ке игре у на шој зе мљи (у бив шој 

Ју го сла ви ји и три де це ни је у Но вом Са ду) Бран ка Ра кић на пу сти ла нас је 
19. но вем бра 2000. го ди не, о че му су у ли сту СНП По зо ри ште (сеп тем-
бар 2000 – ја ну ар 2001, бр. 1–5) об ја вље ни де ло ви го во ра на ње ној ко ме-
мо ра ци ји. О њој су са по што ва њем и за хвал но шћу го во ри ле ње не бли ске 
при ја те љи це и са рад ни це Е. Мар јаш Бр зић, Ксе ни ја Ди ња шки, До бри ла 
Но в ков, Ди ја на Ко зар ски, Ива на Ми ло ва но вић и На да Сав ко вић.
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Пи са ни опус ко ји је оста ви ла Бран ка Ра кић као ње но не про це њи во 
ан га жо ва ње у ор га ни за ци ји и одр жа ва њу Ју го сло вен ског ба лет ског так-
ми че ња у Но вом Са ду, као и ини ци ра ње и оства ри ва ње дру гих дра го це-
них по ду хва та у обла сти на ше умет нич ке игре, зас лу жу ју да се о ње ном 
ра ду и лич но сти, о ње ном ра но пре ло мље ном пе ру, са чи ни озбиљ на мо-
но гра фи ја.

Ју би  леј
У го ди ни 50-го ди шњег ју би ле ја ба лет ског ан сам бла СНП – 2000 – 

об но вље не су и са но вим про та го ни сти ма из ве де не две култ не пред ста ве 
– Из би ра чи ца и Грк Зор ба, што је с об зи ром на по сле рат не при ли ке био 
ве о ма до бар по тез Ди рек ци је но во сад ског Ба ле та на чи јем је че лу та да 
би ла Га бри е ла Те гла ши Ве ли ми ро вић.

Оби ље но вих ба лет ских до га ђа ја
У По зо ри шту (ја ну ар–јун 2001, бр. 6–10), као и увек, по кло ње на је 

па жња из во ђе њу но вих ба лет ских пре ми је ра на сце ни СНП. За са мо че-
ти ри ме се ца 2001. го ди не пре ми јер но је од и гра но че ти ри ба ле та – тра-
ди ци о нал на Па хи та и са вре ме на Те ла, у по став ци Е. П. Грин ву да (20. 
ја ну ар 2001), ко ре о граф ска им пре си ја Ко шта на у ко ре о гра фи ји Вла ди-
ми ра Ло гу но ва (24. фе бру ар 2001), ди вер ти сман Ба лет ске им пре си је, Го-
спо ђи ца и ху ли ган и Си ци ли јан ска при ча – по став ке В. Ли тви но ва и Е. П. 
Грун ву да (28. април 2001).

Кри ти чар ке М. Здрав ко вић, С. Са вић и М. Зај цев из не ле су у По-
зо ри шту сво ја ми шље ња о овој „хи пер про дук ци ји“ ба лет ског про гра ма 
у СНП, углав ном по зи тив на у по гле ду по тре бе кон ти ну и ра ног не го ва ња 
кла сич ног ба лет ског на сле ђа, а и тре ти ра ња из во ђач ких те ла као зна ко ва 
ко ји се ста па ју са му зи ком (Ра ми рез – Ми са Кри о ла) ства ра ју ћи емо ци о-
нал но и ви зу ел но ри зни цу са вре ме не умет нич ке игре.

Сим фо ниј ски трип ти хон Пе тра Ко њо ви ћа из опе ре Ко шта на био је 
основ исто и ме не ко ре о граф ске им пре си је Вла ди ми ра Ло гу но ва, ко ја је 
за јед но са већ по ме ну том опе ром Алек из ве де на и оце ње на као „де ло у 
на сто ја њу“ ко је, на жа лост, ни је да ље уса вр ша ва но.

Ба лет ске им пре си је са чи ње не од по зна тих кла сич них, нео кла сич них и 
мо дер ни јих играч ких ду е та, ко ји го сти из Љво ва, Мо скве, Санкт Пе тер бур-
га, Бе ча и ис так ну ти со ли сти но во сад ског Ба ле та, пред во ђе ни пе да го гом и 
игра чем Ба хра мом Ју да ше вим, ко ји је био ан га жо ван у Но вом Са ду, ви ђе не 
су са мо јед но ве че. За ана ле СНП оста је са ове „пре ми је ре од тре нут ка“, 
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сјај ни ко ре о граф ски би сер Ада ђо на му зи ку Х. Ро дри ге за, ко ји је на дах ну то 
по стао пр вак и ко ре о граф бе о град ског Ба ле та Ду шан Тр ни нић, а из ве ли са 
искре ним мла да лач ким жа ром Ма ја Гр ња и Ми лан Рус.

По во дом ове по став ке Ксе ни ја Ди ња шки је раз го ва ра ла са Тр ни ни-
ћем о ње го вом це ло куп ном умет нич ком опу су, по себ но ко ре о граф ском, 
за ко ји је наш ве ли ки ба лет ски умет ник ре као: „Те ло ми је гли на или ка-
мен и њи ме ва јам му зи ку од но сно жи вот…“

За хва љу ју ћи ве о ма ам би ци о зном та да шњем ди рек то ру Ба ле та СНП 
Дра га ну Је рин ки ћу овај ан самбл је из вео и че твр ту пре ми је ру у се зони. 
Би ла је то Си ци ли јан ска при ча В. Бу ки ја у по став ци Грин ву да и Го спо ђи-
ца и ху ли ган Д. Шо ста ко ви ча у ко ре о гра фи ји В. Ли тви но ва. Ку ри о зи тет 
ба ле та Си ци ли јан ска при ча би ло је уче шће на шег по зна тог кла вир ског 
дуа – Ве сна Кр шић и Сне жа на Ни ко ла је вић, ко ји је пре ци зним и кри стал-
но чи стим му зи ци ра њем био чак и нај ве ћи умет нич ки до мет у ба лет ској 
вер зи ји Ка ва ле ри је ру сти ка не.

Без об зи ра што је у се зо ни 2000/2001. на сце ни СНП из ве де но не-
у о би ча је но мно го ба лет ских пре ми је ра за на ше при ли ке, по ка за ло се, 
ипак, да бр зи на ства ра ња ба лет ских пред ста ва ни је пред ност у умет нич-
кој игри.

Но ви ви зу ел ни из глед ли ста СНП „По зо ри ште“
У ви зу ел но опле ме ње ном об ли ку, у бо ји, са но вим пре ло мом лист 

СНП По зо ри ште из ла зи од бро ја сеп тем бар 2001 – март 2002 (бр. 1–7). 
То је об ра до ва ло и ауто ре и чи та о це. Но, на жа лост, по сле де сет го ди на 
уко ри че ни при мер ци ви зу ел но рас ко шног ли ста СНП се одва ја ју и ра си-
па ју, та ко да је да нас те шко ус по ста ви ти њи хо ву це ли ну.

Дон Ху ан
Пр ва ба лет ска пре ми је ра у се зо ни 2001/2002. у СНП из ве де на је 10. 

но вем бра 2001. го ди не. У ли сту го ре на ве де ног да ту ма мо гу се про чи та-
ти за ни мљи ви по да ци о овом оства ре њу. Пра и звед ба ба ле та Дон Ху ан са 
под на сло вом Љу бав пре ма ге о ме три ји игра на је по ли бре ту Ома ра Абу 
Ру ба (ре жи сер) и Е. П. Грин ву да (ко ре о граф), а му зи ку је дао Б. Ко вач.

Кри ти чар ке из Но вог Са да и Бе о гра да – М. Здрав ко вић, М. Јо ва но-
вић, Г. Кра ја чић, М. Зај цев, углав ном су по хвал но пи са ле о пред ста ви.

У го ре по ме ну том бро ју ли ста СНП Ми ли ца Јо ва но вић је об ја ви-
ла за пис о го сто ва њу ба лет ског ан сам бла из Но вог Са да са ба ле том Дон 
Ху ан у Бе о гра ду де цем бра 2001. го ди не, из ко јег из два ја мо ње ну струч-
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ну оце ну: „Дон Ху ан, ко ре о граф ски опре де љен је дин стве ним је зи ком 
Е. П. Грин ву да, пред ста вљао је ори ги нал ну сцен ску на ра ци ју, ре ла тив но 
скром не ко ре о граф ске лек си ке, ла ко ра зу мљи ву, теч ну и стил ски до след-
но спро ве де ну. Ре жи ја и ко ре о гра фи ја су у из во ђе њу би ле сли ве не, та ко 
да је у до след но сти раз во ја пред ста ве, сва ка ко, успе шну уло гу имао и 
ре ди тељ Абу ел Раб“.

Три Жи зе ле
С об зи ром на чи ње ни цу да у де це ни ји ко јом се ба ви мо ни је би ло 

мно го го сто ва ња на ба лет ској сце ни СНП, тре ба по ме ну ти да је у ли сту 
По зо ри ште (април–јун 2002. бр. 8–10) Свен ка Са вић за бе ле жи ла три го-
сто ва ња у об но вље ној но во сад ској Жи зе ли. Уз из ван ред но са чу ван ро-
ман ти чан стил овог ба ле та у по став ци-ре кон струк ци ји Ми ли це Јо ва но-
вић го сто ва ле су Ка те ри на Ки про ска из Ско пља, Ко ри на Ди ми тре ску из 
Бу ку ре шта и дво је мла дих умет ни ка – Бо ја на Не на до вић и Ро ланд Сав ко-
вић, ко ји су та да игра ли у Бер ли ну. По ред њих у та ко зва ном „се љач ком 
ду е ту“ из пр вог чи на игра ли су бес пре кор но бе о град ски умет ни ци Да ли ја 
Има нић и Све то зар Ада мо вић.

Макс и Мо рис
Се зо на 2002/03. у СНП от по че ла је 5. ок то бра т. г. из во ђе њем играч-

ког спек та кла за нај мла ђе, а и оне ста ри је – Макс и Мо рис у по став ци 
Иштва на Хер цо га и Ди ја не Ко зар ски. У ли сту По зо ри ште (сеп тем бар 
2002 – фе бру ар 2003) кри ти чар ке М. Јо ва но вић, С. Са вић, М. Здрав ко вић 
и М. Зај цев су очи глед но са ве ли ким за до вољ ством ис пра ти ле ову играч-
ки ди на мич ну и ду хо ви ту пред ста ву, ко ју ће и на ред них се зо на са под јед-
на ким за до вољ ством гле да ти и де ца и од ра сли.

Ма јер линг
Пра и звед ба ба ле та Ма јер линг на му зи ку Фран ца Ли ста, у ко ре о гра-

фи ји Кру ни сла ва Си ми ћа, по ли бре ту Ду ша на Бе ли ћа и ко ре о гра фа, из-
ве де на је са ве ли ким ам би ци ја ма на сце ни СНП 5. апри ла 2003. го ди-
не. У ли сту По зо ри ште (март–мај 2003, бр. 7–9) Свен ка Са вић, Гор да-
на Кра ја чић, Г. Те гла ши Ве ли ми ро вић, М. Зај цев у кри тич ким на пи си ма 
по здра вља ју из во ђе ње овог лир ског ба ле та о не срећ ној љу ба ви и смр ти 
прин ца Ру дол фа од Хаб збур га и ба ро не се Ма ри је Ве че ре. Ука за но је на 
из ве сне не до стат ке у дра ма тур ги ји спек та кла, а из ли ве стра сних емо ци ја 
кроз нео кла сич ну игру сма тра ју „ме лемом за ду шу“ и ис ти чу склад ност 
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у за јед нич ком на сту пу про та го ни ста – Ок са не Сто ро жук и Кон стан ти на 
Ко стју ко ва, пр ва ка из Бе о гра да.

Де ба та о но во о сно ва ном Фо ру му за но ви плес у СНП
У по след њем бро ју ли ста По зо ри ште (сеп тем бар 2003 – ја ну ар 

2004, бр. 1–5), ко јим се за кљу чу је де це ни ја ра да Ба ле та СНП ко ју ана ли-
зи ра мо, об ја вље на је за ни мљи ва де ба та из ме ђу но во сад ских кри ти чар ки, 
исто ри чар ки и те о ре ти чар ки умет нич ке игре Ксе ни је Ди ња шки и Свен ке 
Са вић – о бу дућ но сти но во о сно ва ног Фо ру ма за но ви плес. Овај цен тар 
за ис тра жи ва ње у са вре ме ном умет нич ком пле су је је ди на ин сти ту ци ја 
у на шој зе мљи ко ја ра ди у умет нич кој уста но ви ве ли ког угле да као што 
је СНП у Но вом Са ду. У на пи си ма С. Са вић и К. Ди ња шки Фо рум је до-
че кан и са на дом и са сум њом. Та ко Са ви ће ва по сле пред ста ве Гали не 
Бо ри со ве, ко ре о граф ки ње из Бу гар ске Огле ди за ци је, ука зу је на по зи ти ван 
по мак у под сти ца њу на раз ми шља ње „о мо гућ но сти до са ња ва ња оних 
об ли ка по кре та за ко је смо би ли го то во си гур ни, или да не  по сто је, или да 
не при па да ју игри, не го не кој дру гој те ле сној ма ни пу ла ци ји“.

Сво ју не ве ри цу у пер спек ти ву Фо ру ма за но ви плес из ра зи ла је Ксе-
ни ја Ди ња шки, оправ да но пе да го шки, тра же ћи да умет ни ци ко ји се ба ве 
ис тра жи ва њем са вре ме не, но ве, игре мо ра ју вла да ти аде кват ном тех ни-
ком и зна њем. По ред то га она по ста вља и пи та ња – „Где нам је кла си ка и 
че му нас во ди Фо рум?“

Од го во ре на ова, за и ста, су штин ска пи та ња мо гу да ти они ко ји ће 
раз ма тра ти раз вој умет нич ке игре на сце на ма СНП у го ди на ма ко је су 
усле ди ле од 2004. до 2011. А то је већ дру га те ма.

Уме сто за кључ ка
Про чи та ти и бар де ли мич но ана ли зи ра ти ве ли ки број на пи са од но-

сно кри тич ких при ка за о умет нич кој игри у СНП у ли сту По зо ри ште у 
де це ни ји 1993–2003. би ло је сјај на при ли ка да се об но ви оно што је с 
вре ме ном за бо ра вље но, а и да се још је дан пут пре ђе из ван ред на шко ла, 
ко ју је сво јим уред нич ким де ло ва њем омо гу ћи ла про фе сор др Ве сна Крч-
мар. Она је и са љу ба вљу и са ве ли ким зна њем и до сто јан ством во ди ла 
два де сет го ди на овај по зо ри шни лист, нај ста ри ји у на шој зе мљи. Па ти на 
за бо ра ва не сме пре кри ти ње го ву са др жај ност и зна чај.

У го ди ни ка да се обе ле жа ва 150 го ди на ра да Срп ског на род ног по зо-
ри шта, чи ни се ве о ма ак ту ел но ми шље ње Ве сне Крч мар ко је је об ја ви ла 
у ли сту По зо ри ште ја ну а ра 2004. го ди не. Сто га га на кра ју ове де це ни ју 
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ду ге хро ни ке ци ти ра мо: Лист је остао ве ран по зо ри шном фак ту, ван 
зам ки днев ног но ви нар ства, ти хи, ра до зна ли хро ни чар зби ва ња на на шој 
по зо ри шној сце ни, уз стал но при сут ну свест да је веч но са мо оно што 
је за пи са но…

Сле ди ти ове смер ни це не би тре ба ло да бу де те шко.

Mi li ca Zaj cev

CHRO NO LOGY OF EVENTS IN THE FI ELD OF AR TI STIC DAN CING  
ON THE STA GE OF THE SER BIAN NA TI O NAL THE A TER IN NO VI SAD  

IN THE PA PER THe A TeR (FOR THE PE RIOD 1993–2003, ON THE OC CA SION 
OF MAR KING 150 YEARS OF OUR OL DEST THE A TER)

Sum mary

The pa per „Chro no logy of events in the fi eld of ar ti stic dan cing on the sta ge of the Ser-
bian Na ti o nal The a ter in No vi Sad in the pa per The a ter (for the pe riod 1993–2003, on the 
oc ca sion of mar king 150 years of our ol dest the a ter)“ of fers a chro no logy of the pre mi e res 
of bal lets in the de ca de that was rich with ar ti stic dan cing on the sta ge of the Sr bian Na ti o nal 
The a ter. The in tro duc tion of the pa per lists the forms of pre sen ta tion for each in di vi dual play 
and the na mes of cri tics (as well as from the pre vi o us pe riod of the pu bli ca tion of the pa per 
The a ter), who most fre qu ently pu blis hed the ir re vi ews in this pa per of the Ser bian Na ti o nal 
The a ter.

The Cen tral part of the pa per, No tes on Shows, of fers col lec ti ve re vi ews of cri ti cism on 
in di vi dual plays. The aut hor de alt with cho re o graphy, ci rec ting, mu si cal sco re, but not with 
re vi ews on per for mers and ot her par ti ci pants of a cer tain per for man ce, as that wo uld be too 
long for an ar tic le of this type.
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Светозар Рапајић

ПРВИ ПЕРИОД РАДА НОВОСАДСКЕ ОПЕРЕ 
(1947–1961)

СА ЖЕ ТАК: У тексту се ана ли зи рају раз вој и про бле ми ре жиј ских по-
став ки у но во сад ској Опе ри, од осни ва ња 1947. до 1961. го ди не. На са мом 
по чет ку ра да Опе ре ве ли ки до при нос, не са мо као ре ди тељ, не го и као укуп ни 
умет нич ки мен тор, дао је Јо сип Ку лун џић, је дан од на ших нај зна чај ни јих по-
зо ри шних умет ни ка и мај стор опер ске ре жи је, на по чет ку педесетих го ди на 
ње гов рад на ста вља Јо ван Пут ник, из ра зи ти аван гар ди ста и ис тра жи вач по-
зо ри шне син те зе, а кра јем педесетих го ди на но ве пу те ве отва ра сло ве нач ки 
ре ди тељ Емил Фре лих. Ре жиј ски рад у овом пе ри о ду је на озбиљ ном про фе-
си о нал ном ни воу, иако без сме ли јих екс пе ри мен тал них при сту па. Ре жиј ске 
ка рак те ри сти ке су пре све га чит кост драм ске при че, син те за му зич ких и драм-
ских еле ме на та, ин ди ви ду ал на по став ка хо ра, ин вен тив на ре ше ња про сто ра у 
не по вољ ним сцен ским усло ви ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ре а ли зам, сти ли за ци ја, син те за, ми зан сцен, про стор, 
хор.

У пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та Дра му Срп ског на род ног по-
зо ри шта обе ле жа ва из ра зит ре ди тељ ски при ступ, од но сно, мо гло би се 
ре ћи, по сте пе на па за тим све сна жни ја ори јен та ци ја ка мо дер ном, аутор-
ском ре ди тељ ском по зо ри шту. Та тен ден ци ја, уз по вре ме на све сна или 
не све сна ко ле ба ња, осци ла ци је и ди гре си је, тра је и да нас. Не ке од из-
ра зи тих аутор ских ре жи ја у Срп ском на род ном по зо ри шту (СНП) пред-
ста вља ју ка ме не ме ђа ше и озна ча ва ју пре крет ни цу у но ви јој исто ри ји 
срп ског по зо ри шта. Се ти мо се са мо пред ста ва као што су би ле Не бе ски 
од ред у ре жи ји Ди ми три ја Ђур ко ви ћа, Стра ди ја у ре жи ји Јо ва на Пут-
ни ка или По кон ди ре на ти ква у ре жи ји Де ја на Ми ја ча. О овим и дру гим 
пред ста ва ма се с раз ло гом пи са ло и пи са ће се, па су се чак по ја ви ли и 
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пој мо ви као „но во сад ски ме ки стил“1, „но во сад ска по зо ри шна ре жи ја“2 
или „тра га ње за вој во ђан ским сти лом ре жи је“3.

Ме ђу тим, ова ква па жња по све ће на је ис кљу чи во драм ској ре жи ји у 
СНП. Ка да се ра ди о опе ри, ре ди тељ ска оства ре ња из ра ни јег пе ри о да, 
чак и ако им је сво је вре ме но при да ва на па жња, пот пу но су за бо ра вље на 
и ни су пред мет озбиљ них, ана ли тич ких раз ма тра ња.4 Раз ло га за то сва-
ка ко има ви ше. Мо ра се при зна ти да је у на ве де ном пе ри о ду, а и пре ње-
га, „у опе ри… ин тер пре та ци ја ње не сцен ске ком по нен те увек за о ста ја ла 
за те ко ви на ма и до стиг ну ћи ма драм ског по зо ри шта“ (ка ко то кон ста ту је 
Мла ден Са бљић),5 што је да ва ло по во да из ве сном ни по да шта ва њу и ола-
ком, по вр шном су ду да је опе ра ре ликт ста рин ског по зо ри шта, ко ји се 
са мо као ну жно зло тр пи у мо дер ном до бу. Ме ђу тим, ова ква тра ди ци о-
нал на не за ин те ре со ва ност на шег по зо ри шног еста бли шмен та за опер ску 
ди мен зи ју по зо ри шног ства ра ња де лом је узро ко ва на и не до стат ком му-
зич ке кул ту ре код на ше да на шње ели те, од но сно оних ко ји се сма тра ју 
ели том. Та ко ђе, на ше сцен ске пре фе рен ци је тра ди ци о нал но су упу ће не у 
прав цу ви ше или ма ње ре а ли стич ке „при род но сти“, „жи вот но сти“, што 
је про тив но ар ти фи ци јел но сти му зич ког по зо ри шта, као нај ви шег об ли-
ка есте ти за ци је и сти ли за ци је сцен ске рад ње, или чак умет нич ке син те зе. 
С дру ге стра не, на шим му зич ким струч ња ци ма че сто не до ста је свест о 
драм ској струк ту ри, или бар осе ћа ње спе ци фич но сти драм ске струк ту ре. 
Ово уза јам но не ра зу ме ва ње по не кад се вид но ис по ља ва и у кри тич ким 
при ка зи ма, ко ји су углав ном сро че ни из јед ног или дру гог аспек та, а рет-
ко кроз ви зу ру син те зе.6

1  Све то зар Ра па јић, Сте ри ји не ко ме ди је у ре ди тељ ској ин тер пре та ци ји и ре ин тер пре та-
ци ји, у збор ни ку Јо ван Сте ри ја По по вић – кла сик ко ји нам се обра ћа са на уч ног ску па одр жа ног 
на Уни вер зи те ту Па риз IV – Сор бо на, КОВ, Вр шац 2006.

2  Пе тар Мар ја но вић, Но во сад ска по зо ри шна ре жи ја (1945–1974), Ака де ми ја умет но сти – 
По зо ри шни му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 1991.

3  Пе тар Волк, По зо ри шни жи вот у Ср би ји 1944–1986, ФДУ, Бе о град 1990, 161.
4  Сем на осно ву се кун дар них из во ра, ли те ра ту ре и рас по ло жи ве ар хив ске до ку мен та ци је, 

овај текст је на стао и на осно ву при мар них из во ра, од но сно лич ног се ћа ња та да шњег но во сад ског 
гим на зи сте, за љу бље ни ка у по зо ри ште и по себ но у опе ру, као и по ре ђе њем се ћа ња на та да шње 
пред ста ве са мно гим ка сни јим по став ка ма по је ди них опер ских де ла, ви ђе ним у дру гим ју го сло-
вен ским и европ ским опер ским ку ћа ма.

5  Мла ден Са бљић, Сцен ске ка рак те ри сти ке из во ђач ког сти ла бе о град ске Опе ре, у ју би-
лар ном збор ни ку Је дан век На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 1868–1968, Бе о град 1968, 380.

6  О то ме све до чи на при мер текст Иси до ре Же бе љан под на сло вом Нај леп ши по кло ни Про-
ко фје ва (кул тур ни до да так По ли ти ке од 23. апри ла 2011), по све ћен пре ми је ри пред ста ве За љу-
бљен у три на ран џе у бе о град ској Опе ри, у ко ме аутор ка, уз су пер ла ти ве упу ће не му зич кој стра ни 
пред ста ве, нијед ном реч ју не по ми ње ре жи ју, ни ти ре ди те ља.
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За тим, ка ко то Ста ни слав ски (Кон стан тин Сер ге е вич Ста ни слав-
ский) ви ше пу та на гла ша ва у сво јим Бе се да ма (на ста лим на осно ву ње го-
вих пре да ва ња у Опер ском сту ди ју)7, ре жиј ска по став ка опе ре усло вље на 
је уна пред за да том му зич ком дра ма тур ги јом: „Опе ра је као це ли на лак ша 
од дра ме. Та мо се зах те ва да се све пот чи ни са мо јед ном, већ го то вом рит-
мич ком за дат ку“.8 А му зич ко тки во је те шко или ни ка ко под ло жно би ло 
ка квим ин тер вен ци ја ма (сем ни јан си у ин тер пре та ци ји, или евен ту ал но 
скра ћи ва њу, и то са мо чи та вих од се ка), да не го во ри мо о де кон струк ци ја-
ма или де ком по зи ци ја ма. За то се и у све ту и крај ње ра ди кал не и аван гард-
не опер ске ре ди тељ ске по став ке из во де ис кљу чи во у аутен тич ној ком-
по зи то ро вој му зич кој вер зи ји.9 Са мим тим ре ди те ље ва аутор ска сло бо да 
под ло жна је из ве сним за да тим огра ни че њи ма.

По шту ју ћи на ве де ну тврд њу Ста ни слав ског да је „опе ра… лак ша 
од дра ме“, до да је мо и дру га чи је ми шље ње, ко је се не мо ра схва ти ти као 
су прот но, већ ком пле мен тар но: опе ра је за ре ди те ља и те жа од дра ме, 
упра во за то што је под ло жна му зич ко-дра ма тур шким огра ни че њи ма. То 
упра во мо же пред ста вља ти иза зов ре ди тељ ској кре а тив но сти и ин вен тив-
но сти. Или ка ко је то сли ко ви то об ја снио за гре бач ки ре ди тељ Ко ста Спа-
ић на пре да ва њу сту ден ти ма Фа кул те та драм ских умет но сти у Бе о гра ду: 
на при мер, по не кад за че ти ри так та ор ке стар ског уво да хор тре ба да иза ђе 
на по зор ни цу; ре ди тељ мо ра да про на ђе ре ше ње ко је ће би ти драм ски, ак-
ци о но оправ да но, му зич ки уте ме ље но, зна чењ ски осми шље но, тех нич ки 
мо гу ће и сцен ски чи тљи во и атрак тив но. За то је за и ста по треб на из ван-
ред на кре а тив ност, ин вен ци ја, сцен ска до ми шља тост и раз у ме ва ње, или 
бар осе ћај му зич ког тек ста. То до ка зу је у да на шње до ба огро ман удео 
аутор ске ре жи је у европ ским опер ским по зо ри шти ма, у ко ме уче ству ју 
нај зна чај ни ји ак ту ел ни ре ди те љи.

Мо ра се узе ти у об зир да је но во сад ска Опе ра у свом по чет ном пе-
ри о ду, и ка да се ра ди о му зич ким, али и о ре жиј ским аспек ти ма, с раз ло-
гом би ла у сен ци ста ри је се стре, бе о град ске Опе ре, ко ја је све до се дам-
де се тих го ди на би ла оми ље ни гост пре сти жних европ ских фе сти ва ла и 
пред ста вља ла не ку вр сту от кри ћа и на ци о нал ног брен да. Не за бо ра ви мо 

7  К. С. Ста ни слав ски, Бе се де, Кул ту ра, Бе о град 1957.
8  Исто, 81.
9  Ре дак из у зе так ко ји по твр ђу је пра ви ло је сте адап та ци ја Пи те ра Бру ка Би зе о ве опе ре Кар-

мен, под на сло вом Кар мен: јед на тра ге ди ја. Ипак, ова за ма шна ре ор га ни за ци ја му зич ко-драм ског 
ма те ри ја ла (ели ми ни са ње хо ра и ба ле та, ме ња ње ме ста и ста вља ње по је ди них му зич ких мо ти ва 
у дру ге драм ске окол но сти, пре ба ци ва ње по је ди них во кал них де о ни ца у ин стру мен тал не и слич-
но) са чи ње на је уз пот пу но по што ва ње Би зе о вог му зич ког реч ни ка, сти ла и основ ног му зич ког 
ма те ри ја ла.
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да су глав ни раз ло зи та да шњег ме ђу на род ног успе ха бе о град ске Опе ре 
би ли пре све га у из бо ру ре пер то а ра (За пад у до ба „гво зде не за ве се“ пре-
ко Бе о гра да по но во от кри ва сло вен ски ре пер то ар, и упо зна је се, у не ким 
слу ча је ви ма пр ви пут, са ре мек-де ли ма мо дер ног до ба), али и у, за та-
да шње вре ме, ори ги нал ним и сме лим ре жиј ским по став ка ма, ко је су се 
од ли ко ва ле по ет ском сти ли за ци јом, сим бо лич ком ре дук ци јом, стил ском 
чи сто том и ви со ком сцен ском пре ци зно шћу.10

Нај зад, мо ра се при зна ти да је у пе ри о ду о ко ме го во ри мо, тек осно-
ва на но во сад ска Опе ра про ла зи ла кроз уоби ча је не по чет нич ке „деч је бо-
ле сти“, бо ре ћи се да пре жи ви, да се по твр ди и афир ми ше: „Мла да Опе ра 
– без тра ди ци ја, не ком пле тан ан самбл, не пот пун и ло ше сме штен ор ке-
стар, ма ла сце на без ро та ци о не би не, не до вољ но аку стич на са ла, ма ло-
број на опер ска пу бли ка“11. Све су то би ле окол но сти на су прот ко јих је 
тре ба ло по твр ди ти се и до ћи до од ре ђе ног умет нич ког ни воа. (Не за бо ра-
ви мо да му зич ко по зо ри ште, као и сви дру ги умет нич ки при сту пи за сно-
ва ни у ве ли кој ме ри на фор ми, као con di tio si ne qua non зах те ва ју ви со ку 
умет нич ку ар ти ку ла ци ју, без ко је гу бе сми сао.)

Па ипак, и у тим, не по вољ ним окол но сти ма или упр кос њи ма, уз со-
ли сте ма лог ис ку ства и не до вољ ног обра зо ва ња, у том пр вом пе ри о ду на-
ста ја ле су у Но вом Са ду опер ске пред ста ве ко је су у нај ма њу ру ку за до во-
ља ва ле основ не про фе си о нал не стан дар де, а за не ке од њих, пр вен стве но 
за хва љу ју ћи ре жиј ској ар ти ку ла ци ји, мо гло би се ре ћи да су те стан дар де, 
по не кад у знат ној ме ри, и на ди ла зи ле. Мо же се за ми сли ти, ма да по сто је 
и све до чан ства о то ме,12 ко ли ко су тру да, па ме ти, енер ги је и да ра ула га ли 
ди ри ген ти и ре ди те љи, не са мо на про ба ма не го и кроз до дат не сту диј ске 
ве жбе и се ми на ре (да нас би смо ре кли ра ди о ни це и струч на уса вр ша ва-
ња), не би ли од по чет ни ка пе ва ча ство ри ли ком плет не му зич ко-сцен ске 
умет ни ке. Та кви су за са мо не ко ли ко го ди на по ста ли, на при мер, Зден-
ка Ни ко лић, Мир ја на Вр че вић, Мир ко Хад на ђев (је дан од рет ких у тим 
пр вим го ди на ма са ака дем ским обра зо ва њем), Ру долф Не мет, до сти жу-
ћи пу ну во кал ну и глу мач ку убе дљи вост и раз ви ја ју ћи ви сок ни во лич не 
сцен ске ха ри зме.

10  Оп шир ни је у на ве де ном тек сту Мла де на Са бљи ћа.
11  М. Ива но вић, Две опер ске пре ми је ре на но во сад ској сце ни. – На ша сце на, бр. 61–62, 

1953, 3.
12  По да ци о то ме мо гу се на ћи у са же том, али пе дант ном из ве шта ју Мир ка Хад на ђе ва о 

ра ду Опе ре, на сло вље ном Под окри љем сто ле ћа, у: Спо ме ни ца СНП 1861–1961, 421–436, као и 
у мо но гра фи ји Пе де сет го ди на Опе ре СНП-а, при пре ми ли Ве сна Крч мар, Ми о драг Ми ла но вић и 
Ду шан ка Рад ма но вић, Но ви Сад 1998. 
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Упра ва по зо ри шта ни је мо гла на чи ни ти бо љи по го дак од из бо ра Вер-
ди је ве Тра ви ја те (Gi u sep pe Ver di: La Tra vi a ta) за отва ра ње но во о сно ва не 
Опе ре (пре ми је ра 16. 11. 1947) и ан га жо ва ња Јо си па Ку лун џи ћа, уни вер-
зал ног по зо ри шног ма е стра, за ре жи ју ове пред ста ве. Ако се у исто ри ји 
но во сад ске Опе ре мо же го во ри ти о култ ним пред ста ва ма, он да је то си-
гур но би ла ова Тра ви ја та у Ку лун џи ће вој ре жи ји. Би ла је на ре пер то а ру 
16 се зо на, за то вре ме од и гра на 157 пу та, пред 70.913 гле да ла ца! Шта је 
то што је до ве ло до та квог рет ког од зи ва гле да ли шта, по себ но у опе ри?

Као што је део успе ха Вах тан го вље ве (Ев ге ний Ба гра ти о но вич Вах-
тан гов) ре жи је Го ци је ве (Car lo Goz zi) бај ке Прин це за Ту ран дот 1922. го-
ди не у глад ној и ле де ној Мо скви, тек иза шлој из свет ског ра та, ре во лу-
ци је и гра ђан ског ра та, био и у буј ном ко ло ри ту свих об ли ка екс пре си је, 
оби љу сцен ских сред ста ва и рас ко шној ви зу ел ној оп ти ци уз ша ро ли ке и 
ма што ви те ко сти ме, та ко су и за Но во са ђа не, при ти сну те сва ко днев ним 
по рат ним оску ди ца ма и ре стрик ци ја ма, при зо ри де ка дент них па ри ских 
са ло на из епо хе Дру гог цар ства пред ста вља ли про зор у свет ле по те, рас-
ко ши и угла ђе но сти, ко ји су то ли ко не до ста ја ли у сва ко днев ном жи во ту.

Ути ску рас ко ши су до при не ли и ко сти ми Со фи је Шер бан и де кор Ми-
лен ка Шер ба на, бо га то ре а ли зо ва ни уз по моћ стил ског на ме шта ја и лук су-
зне тек стил не ро бе, ко ји су до би ја ни из ма га ци на Упра ве на род них до ба ра, 
а по ти ца ли су из ис тре бље них је вреј ских по ро ди ца, на пу ште них не мач ких 
до мо ва, ре кви ри ра не имо ви не од бе глих про тив ни ка но ве вла сти.13

Пред ста ва је би ла про стор но ре ше на на прин ци пу тзв. „фи лун га“ 
(не мач ки Füllung, по пу ња ва ње, као „фи ло ва ње“ ко ла ча), при ме њи ва ном 
по том и у не ким драм ским пред ста ва ма но во сад ског по зо ри шта. Ре ше ње 
се са сто ја ло из стал не кон струк ци је ку ли са, ко је су се са сто ја ле са мо из 
ра мо ва и ве ли ких отво ра у сре ди ни, а отво ри су би ли по пу ња ва ни сли ка-
ним уме ци ма, ко ји су ме ња ни при про ме ни чи но ва, од но сно ам би је на та. 
То је омо гу ћа ва ло ла ко и бр зо сме њи ва ње че ти ри ам би јен та Тра ви ја те 
на та да шњој по зор ни ци, ко ја ина че ни је тех нич ки омо гу ћа ва ла ве ли ке 
ма ни пу ла ци је. Та ко је, ка ко то че сто би ва у умет но сти, али и у на у ци, из 
из ве сних огра ни че ња, тех нич ких и ма те ри јал них, на ста ло ду хо ви то ре-
ше ње, ко је је би ло јед но став но и ефи ка сно, али исто вре ме но по е тич но, 
еле гант но и за оно вре ме на гла ше но мо дер но.14

13  О ова квом из не над ном бо гат ству по зо ри шних ма га ци на де ко ра и ко сти ма у до ба оп ште 
оску ди це ви ше у тек сту Дра го сла ва Ва си ље ви ћа, А Тра ви ја ту сам за и ста во лео, у: Пе де сет го ди-
на Опе ре Срп ског на род ног по зо ри шта, 30–35.

14  О прин ци пу „фи лун га“ и де ко ру Тра ви ја те ви ше та ко ђе у на ве де ном тек сту Дра го сла ва 
Ва си ље ви ћа, 32–33.
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Стил ску чи сто ту свих еле ме на та пред ста ве об је ди ња ва ла је Ку лун-
џи ће ва ре жи ја, еле гант на, уз бу дљи ва, пре ци зна и пре све га чит ка. Он је 
раш чи тао то ко ве са вр ше не Вер ди је ве му зич ке дра ма тур ги је и про на шао 
им ком пле мен тар не то ко ве уну тра шње и спољ не сцен ске рад ње на на чин 
ко ји је био с јед не стра не ви со ко умет нич ки об ли ко ван, а с дру ге стра не 
но сио пу ну убе дљи вост и омо гу ћа вао и ма ње му зич ки обра зо ва ном гле-
да о цу да у пот пу но сти пра ти драм ско до га ђа ње. На пред ста ва ма Тра ви ја-
те пла ка ло се, као на та да по пу лар ним мек сич ким филм ским ме ло дра ма-
ма. (Се ти мо се са мо по пу лар но сти фил ма Је дан дан жи во та.) По ре чи ма 
Дра го сла ва Ва си ље ви ћа, Ку лун џић је ства рао „жив, ло ги чан, ди на ми чан 
и мо де ран ми зан сцен“ и у са рад њи са Ми лен ком и Со њом Шер бан ство-
рио „стил ски је дин ствен, по ет ски чист и функ ци о нал но оправ дан сцен-
ски ре зул тат“15.

Не пра вед но би би ло не по ме ну ти да је култ ном ста ту су ове по став ке 
сва ка ко до при не ла сцен ска ха ри зма Зден ке Ни ко лић, ко ја је то ком ду гог 
тра ја ња пред ста ве пе ва ла у нај ве ћем бро ју из во ђе ња. И по ред свог сцен-
ског не ис ку ства (игра ла је са мо, још као уче ни ца Му зич ке шко ле, у две 
опе ре те ко је су у Но вом Са ду из ве де не као при пре ма за пра ву опе ру) она 
се без за зо ра, ка ко то са мо по чет ни ци мо гу, упу сти ла у кре и ра ње ви ше-
слој ног ли ка Ви о ле те и ожи ве ла раз вој ну пу та њу од по чет не де ка дент не 
фри вол но сти до тра гич ног пре о бра жа ја, што је омо гу ћи ло пу ну ем па ти ју 
гле да ла ца. О то ме нам све до чи и сам Ку лун џић, чи је је ре чи у сво јим се-
ћа њи ма за пи са ла Мир ја на Ко џић: „Си ноћ смо има ли ге не рал ну Тра ви-
ја те, ни сте би ли, ште та… Зден ка Ни ко лић се рет ко до жи ви у опе ри… 
та кво осе ћа ње, не схва тљи ви до жи вљај, му зи кал ност… Све је то чи ста 
емо ци ја и уз то ле по та“.16

У окви ру ам би ци о зно за ми шље не про сла ве 200-го ди шњи це ро ђе ња 
Мо цар та, но во сад ска Опе ра је из ве ла ње го ву Фи га ро ву же нид бу (Wolf-
gang Ama de us Mo zart: Le noz ze di Fi ga ro), опет у ре жи ји Ку лун џи ћа и сце-
но гра фи ји Шер ба на (пре ми је ра 7. ја ну а ра 1956). Ову пред ста ву ис ти че мо 
јер се она из два ја из стан дард ног ита ли јан ског ре пер то а ра, па су се у њој 
Ку лун џић и ан самбл су о чи ли са спе ци фич ним зах те ви ма Мо цар то вог му-
зич ког по зо ри шта, во кал ним, стил ским, сцен ским. Ком пли ко ва ни, ско ро 
во двиљ ски (што зна чи и по не кад на из глед не ло гич ни и ап сурд ни) за плет 
Ку лун џић је мај стор ски раш чи тао и сцен ски учи нио чит ким, увер љи вим 
и ду хо ви тим. Не па да ју ћи у зам ку по вр шне фар сич но сти, он је ко мич-

15  Дра го слав Ва си ље вић, Нав. дело, 35.
16  Мир ја на Ко џић, Мој про фе сор Јо сип Ку лун џић. – Те а трон, бр. 12, март 1978, 77.
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ност до га ђа ња и ли ко ва ком пле мен тар но обо га тио осе ћа њем ме лан хо ли је 
и по ет ске че жње. Због то га би се ње го ва жан ров ска ви зу ра у овој по став-
ци мо гла озна чи ти као по ет ски во двиљ.

У све ту по сто је по став ке Мо цар то ве Фи га ро ве же нид бе, ме ђу њи ма 
и нај зна чај ни јих ре ди те ља, на при мер Мар та ле ра (Chri stoph Mart ha ler) у 
па ри ској Опе ри, у ко ји ма се по ку ша ва ло да се ма те ри ја ове ко мич не опе-
ре са гле да пре све га кроз по ли тич ки кон цепт, по зи ва ју ћи се на по ли тич-
ност пр во бит ног Бо мар ше о вог узор ка (Be a u mar cha is: Le ma ri a ge de Fi ga-
ro) и на ста вља ју ћи на сле ђе са вре ме ног по ли тич ког те а тра. При том су као 
сред ства нај че шће ко ри шће ни ак ту е ли за ци ја, од но сно пре ба ци ва ње до га-
ђа ња из XVI II ве ка у не ку бли жу или чак са вре ме ну епо ху, и из ме шта ње 
рад ње из при ват ног, ен те ри јер ног ам би јен та, у јав ни, оп шти про стор. Не 
ула зе ћи у кон цеп ту ал ну вред ност ова квих при сту па, мо ра мо за кљу чи ти 
да су се у јав ном, нај че шће и пра зном про сто ру (ход ник оп штин ске упра-
ве ис пред ма тич ног уре да, или хол и сте пе ни ште двор ца), у нај ве ћој ме-
ри из гу би ле мо гућ но сти за ми зан сцен ско уоб ли ча ва ње за пле та и сцен ско 
раз ја шња ва ње си сте ма за бу на, од но сно оно га што се у ко ме ди ји на зи ва 
qui pro quo. За то су нај че шће ова кве пред ста ве, уз сву вред ност њи хо вог 
кон цеп та, у ак ци о ном сми слу по ста ја ле не му ште и чак до сад не.

На су прот то ме Ку лун џи ће ва и Шер ба но ва по став ка омо гу ћи ла је пу-
бли ци да у пу ној ме ри раз у ме ко се ка да са кри ва, а ка да от кри ва, ко ко-
га тај но при слу шку је, ко ко га и чи ме об ма њу је, ка ко се опа сни за пле ти 
раз ре ша ва ју сит ним лу кав стви ма, а круп на лу кав ства би ва ју де ма ски ра-
на – све то уз по моћ ин тим ног ен те ри је ра у ко ме се на ла зе пунк то ви ко ји 
по не кад по ста ју пре пре ке, а по не кад скро ви шта, уз по моћ ви ше вра та као 
у во дви љу, што по ве ћа ва ства ра ње за бу не, уз број не фи зич ке по ступ ке и 
пре ци зан фи зич ки од нос, уз ми зан сцен ски рас по ред ко ји увек де ши фру је 
ко је ка да с ким у ком пло ту, а ко је про тив ко га. За то се мо же за кљу чи ти да 
Ку лун џи ће ва ре жи ја Фи га ро ве же нид бе ни је има ла пре тен зи ју кон цеп ту-
ал ног пре о зна ча ва ња, али да је за то до нај ве ће ме ре ак ци о но про ту ма чи ла 
му зич ко-сцен ску струк ту ру и учи ни ла је пре по зна тљи вом и деј стве ном за 
ре цеп ци ју.

Ку лун џић је у овом пе ри о ду по ста вио и низ дру гих опер ских де ла, 
као што су: Еро с оно га сви је та Ја ко ва Го тов ца (27. фе бру а ра 1948, по-
нов на пре ми је ра 1. ок то бра 1957), Вер ди јев Ри го ле то (Ri go let to, 23. ма ја 
1948, по нов на пре ми је ра 7. ју на 1956), Про да на не ве ста Сме та не (Be-
dřich Sme ta na, 7. но вем бра 1948, по нов на пре ми је ра 10. мар та 1956), За-
љу бљен у три на ран џе Про ко фје ва (Сер гей Сер ге е вич Про ко фь ев: Лю бов 
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к mрем аnе ль си нам, 5. ју на 1957), Кнез Иво од Сем бе ри је Иси до ра Ба ји-
ћа (20. но вем бра 1959), Же нид ба Ми ло ше ва (Ви лин вео) Пе тра Ко њо ви ћа 
(20. фе бру а ра 1960). Ме ђу њи ма је по себ но би ла хва ље на ње го ва ре жи ја 
Вер ди је ве Аиде (12. но вем бра 1955).

У про це пу из ме ђу зах те ва за гран ди о зном спек та ку лар но шћу ко ју 
на ме ће ова опе ра и ску че них мо гућ но сти та да шње но во сад ске сце не 
Ку лун џић се од лу чио за ста тич но по ста вља ње ма сов них сце на, у ви-
ду ви зу ел но им пре сив них, сцен ски хар мо нич них та блоа, ин спи ри са-
них ста рим еги пат ским сли кар ством, у ко ји ма су у не до стат ку сцен ског 
про сто ра ма се рас по ре ђе не по вер ти ка ли, од но сно уз диг ну тим ни во и-
ма. Иако Јо ван Пут ник у сво јој кри ти ци кон ста ту је не до стат ке у глу-
мач кој ар ти ку ла ци ји ли ко ва („чи ње ни ца је да су ли ко ви би ли да ле ко 
ја сни ји, ка да их је чо век са мо слу шао а не и гле дао“,17 оста је у се ћа њу 
да је вр ху нац дра ма ти ке по стиг нут у пр вој сли ци че твр тог чи на, ко ја је 
ско ро мо но ло шке при ро де. У овој сце ни прин це за Ам не рис (Мир ја на 
Вр че вић) иш че ку је ис ход су ђе ња Ра да ме су за из дај ство отаџ би не. Сме-
њу ју ћи на из ме нич но и ре френ ски од лом ке не из ве сно сти, на де, оча ја ња 
и гне ва, кон фрон ти ра но са зло коб ном по вор ком су ди ја-све ште ни ка на 
уз диг ну тој и за сен че ној по за ди ни и хор ским из ри ца њем смрт не пре су де 
иза сце не, Ку лун џић је на из глед јед но став ним сред стви ма (за раз ли ку 
од спек та ку лар но сти ма сов них сце на) по сти гао мак си мал ну дра ма ти ку 
кроз успо не и па до ве на пе то сти и ми зан сцен ско исто вре ме но ак ци о но 
и сим бо лич ко ре ше ње. На жа лост, ни у овој по став ки, као ни у ве ћи ни 
дру гих ре жи ја Аиде, ни је на ђе но сцен ски и деј стве но убе дљи во ре ше ње 
за тра гич ни ис ход у по след њој сли ци.

Као што су пр ве го ди не по сто ја ња но во сад ске Опе ре обе ле же не ре-
ди тељ ским ра дом Ку лун џи ћа (пр ве че ти ри пре ми је ре би ле су у ње го вој 
ре жи ји), та ко пе де се те го ди не по чи њу у зна ку ре жи ја Јо ва на Пут ни ка. 
Ве ли ко име срп ске по зо ри шне ре жи је, не у мор ни ис тра жи вач и наш нај-
ау тен тич ни ји аван гар ди ста, аутор не ких од исто риј ских пред ста ва на шег 
по зо ри шта, пре све га у Дра ми СНП-а, Пут ник се кроз це лу сво ју, че сто 
не у јед на че ну и кон тро верз ну ка ри је ру, па ра лел но са ра дом на драм ским 
пред ста ва ма, по све ћи вао и жан ро ви ма му зич ког по зо ри шта. То у пу ној 
ме ри про из ла зи из ње го вих естет ских опре де ље ња, јер је ње гов иде ал 
би ло по зо ри ште син те зе и есте ти за ци је, а по себ но по зо ри ште за сно ва но 
на рит му и те ле сној екс пре си ји. Не ке од ње го вих ре жи ја оства ре них у 

17  Јо ван Пут ник, Успех но во сад ске Опе ре – Вер ди је ва „Аида“ у Но вом Са ду. – На ша сце на, 
бр. 106–107, 1955, 1, 3.
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дра ми СНП-а зна чи ле су от кри ће не са мо за Но ви Сад, не го и за укуп ни 
та да шњи по зо ри шни ам би јент (пре све га по став ке по ет ских дра ма Лор ке 
(Fe de ri co Gar cia Lor ca) и чу ве на Стра ди ја, на ста ла пре ма при по вед ној 
про зи Ра до ја До ма но ви ћа, од но сно дра ма ти за ци ји Бо ри сла ва Ми хај ло ви-
ћа Ми хи за18).

Ме ђу тим, ње гов по вра так у но во сад ско по зо ри ште 1951. го ди не (јер 
је већ био ан га жо ван пред по че так ра та), по чео је опер ским ре жи ја ма. 
То ком 1951. и 1952. го ди не пет уза стоп них пре ми је ра но во сад ске Опе ре 
би ле су у ње го вој ре жи ји: Пу чи ни је ва Ма дам Ба тер флај (Gi a co mo Puc ci-
ni: Ma da ma But terfly, пре ми је ра 18. ма ја 1951), Штра у со ва опе ре та Сле пи 
миш (Jo hann Stra uss: Die Fle der ma us, пре ми је ра 28. ју на 1951), Ан дре Ше-
ни је Ум бер та Ђор да на (Um ber to Gi or da no: An drea Chéni er, пре ми је ра 26. 
ју ла 1951), У до ли ни Д’Ал бе ра (Euge ne d’Al bert: Ti e fland, пре ми је ра 19. 
ја ну а ра 1952) и Глу ков Ор феј (Chri stoph Wi li bald Gluck: or feo ed euri di-
ce, пре ми је ра 21. мар та 1952). Ме ђу тим, пред ста ва у ко јој је у пу ној ме-
ри раз ви је но ње го во та да шње схва та ње опер ске ре жи је би ла је Кар мен, 
по пу лар на опе ра Жор жа Би зеа, пре ми јер но из ве де на 18. но вем бра 1952 
(Ge or ges Bi zet: Car men). По сле пред ста ве Кар мен, Пут ник је по ста вио, 
са да већ као гост, и ко мич ну опе ру хр ват ског ком по зи то ра Кр ста Ода ка 
До ри ца пле ше (пре ми је ра 28. ок то бра 1956).

У Пут ни ко вој по став ци опе ре Кар мен до шле су до пу ног из ра жа ја 
две бит не ка рак те ри сти ке фран цу ске опер ске ли те ра ту ре свих епо ха, обе 
бли ске ње го вим афи ни те ти ма: ме ђу за ви сност му зич ке струк ту ре и пси-
хо ло шких, од но сно ак ци о них то ко ва и про же тост до га ђа ња еле мен ти ма 
пле са и по кре та. Не дељ ко Гр ба је у сво јој кри ти ци за кљу чио да је Пут-
ни ко ва ре жи ја из бе гла уоби ча је не ша бло не и да је свој кон цепт при бли-
жи ла ори ги нал ној Ме ри ме о вој (Pro sper Mérimée) но ве ли, пре ма ко јој је и 
на ста ла опе ра Кар мен.19 Пут ник је за и ста у овој пред ста ви из бе гао сва ки 
псе у до фол клор ни, ско ро опе рет ски кич, ко јим су оби ло ва ле мно ге ра ни је 
по став ке ове опе ре. Али се исто та ко мо же за кљу чи ти да је до пу не ме ре 
раз вио еле мен те ве ри зма, ко ји се мо гу на ћи и у му зич кој струк ту ри, и у 
ам би јен ту, при чи и ли ко ви ма.

18  Ви ше о Стра ди ји у књи зи Пе тра Мар ја но ви ћа Но во сад ска по зо ри шна ре жи ја и у збор-
ни ку Гли шић и До ма но вић 1908–2008 са на уч ног ску па СА НУ, Бе о град 2009, у тек сто ви ма Све-
то за ра Ра па ји ћа До ма но ви ће ва „Стра ди ја“ у по зо ри шној адап та ци ји Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа 
и ре жи ји Јо ва на Пут ни ка и Ве сне Крч мар Пр ва по сле рат на мо дер на по став ка До ма но ви ће ве 
„Стра ди је“.

19  Н. Гр ба, „Кар мен“ на сце ни но во сад ске Опере. – Сло бод на Вој во ди на, 22. но вем бра 
1952.
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То је по себ но вид но би ло у сцен ском трет ма ну хо ра. Мир ко Хад на-
ђев је још по во дом ра ни је Пут ни ко ве пред ста ве опе ре Ан дре Ше ни је за бе-
ле жио да у њој „хор пр ви пут из ла зи из окви ра кон вен ци о нал ног ша бло на 
опер ске глу ме, игра ју ћи ма сов не сце не на на чин ко ји је вид но ис ти цао 
основ не ка рак те ри сти ке сва ког по је дин ца“. Хад на ђев та ко ђе за кљу чу је: 
„Ово је био пре лом ни мо ме нат у глу мач ком из гра ђи ва њу хо ра. Пи о нир 
но вих схва та ња о глу мач кој уло зи хо ра у опе ри био је ре ди тељ Јо ван Пут-
ник, чи ји је не у мо ран рад, пун ен ту зи ја зма и тра же ња, од и грао зна чај ну 
уло гу у глу мач ком раз во ју со ли ста и хо ра и за о рао но ву бра зду на по љу 
бор бе про тив ове шта лог опер ског ша бло на у глу мач ком ма ни ру код со ли-
ста, и ни чим оправ да не и бе сми сле не ста тич но сти код хора“.20

И за и ста, у пред ста ви Кар мен Пут ник је оства рио пу ну ин ди ви ду а-
ли за ци ју хор ских по је ди на ца, ско ро ства ра ју ћи ма ле ли ко ве, не са мо у ко-
сти ми ма не го и у по је ди нач ним сцен ским за да ци ма и ми зан сце ну, мо гло 
би се ре ћи по прин ци пу мај нин ге но ва ца21, или по фор му ли хе те ро форм-
ног ре ша ва ња ма сов ног ми зан сце на пре ма те за ма Ку лун џи ћа.22 С дру ге 
стра не, у сце на ма груп ног ре а го ва ња раз ви јан је кон цепт хор ског усме ре-
ног ак ти ви те та, а кад је то би ло по треб но, и по де ле хо ра у две про тив ста-
вље не гру пе. Та ко је, на при мер, сце на ту че две гру пе ду ван ских рад ни ца 
у пр вом чи ну, ко ја се нај че шће у пред ста ва ма мо же ви де ти као оп шта не-
де фи ни са на гу жва, у Пут ни ко вој ин сце на ци ји би ла ми зан сцен ски у пу ној 
ме ри озна че на и по ја шње на, а то се од но си и на све дру ге ма сов не, али и 
пре ци зно во ђе не со ли стич ке сце не.

Да би се та кав ми зан сцен мо гао ја сно ис цр та ва ти и убе дљи во ожи-
вља ва ти, ре жи ја је мо ра ла, за јед но са сце но гра фом Вла ди ми ром Ма ре ни-
ћем, про на ћи ре ше ња сцен ског про сто ра ко ја би у по зна тим усло ви ма та-
да шње но во сад ске по зор ни це омо гу ћи ла ја сну по де лу ви ше про стор них 
пунк то ва ко је рад ња зах те ва по хо ри зон та ли и вер ти ка ли, рас по ред про-
сто ра ко ји омо гу ћа ва чи тљи ве и драм ски ефи ка сне ми зан сце не у глу мач-
кој, од но сно хор ској игри, до вољ но про сто ра за ма сов не сце не, и из ве сну 
ме та фо рич ност про стор ног ре ше ња сва ког по је ди ног чи на.

Нај зад, ку ри о зи те та ра ди по ме ну ће мо и јед ну ско ро анег дот ску по-
је ди ност. У сво јој кри ти ци пред ста ве Кар мен Ни ко ла Пе тин, уз по хва ле 
хар мо нич ној ре жи ји, за ме ра „по ста вља ње сле пог про ла зни ка у пр ви план 

20  Мир ко Хад на ђев, Нав. дело, 425–426.
21  Ви ше о мај нин ге нов ци ма и њи хо вом ма сов ном ми зан сце ну у књи зи Бо ри са Сен ке ра, 

Ре да тељ ско ка за ли ште, За греб 1984.
22  Ви ше о Ку лун џи ће вом кон цеп ту ми зан сце на у тек сту Све то за ра Ра па ји ћа, Из Ку лун џи ће-

ве за о став шти не. – Збор ник ра до ва ФДУ 2, Бе о град 1998.
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са свим бли зу ду е та Ми ка е ла–Хо зе“.23 Ово нам го во ри не са мо о крај њој 
ве ри стич кој ин ди ви ду а ли за ци ји ма се на се виљ ском тр гу кроз пред став-
ни ке свих уз ра ста и дру штве них сло је ва, не го и о јед ној од нео бич них 
Пут ни ко вих сцен ских оп се си ја, ко ју је јед ном и сам по лу ша љи во об ја-
снио у ин тим ном раз го во ру: „У сва кој мо јој пред ста ви го ре све ће и има 
не ки бо гаљ. Ето то је мој ре ди тељ ски стил“. И за и ста, то се мо гло сре сти 
у ви ше ње го вих драм ских пред ста ва, а ево, као што ви ди мо, и у опе ри.

По сле Пут ни ко вог пре ла ска у Бе о град на но во сад ској опер ској сце-
ни сме њи ва ли су се два сло ве нач ка ре ди те ља, ве те ран Ци рил Де бевц као 
гост и по чет ник Ма рио Ма ринц у стал ном ан га жма ну. (Уоп ште тре ба при-
ме ти ти удео сло ве нач ких ка дро ва у фор ми ра њу Опе ре СНП-а. По ред ове 
дво ји це ре ди те ља, а по сле њих и тре ћег, Еми ла Фре ли ха, по ме ни мо да је 
пре ми је ру Тра ви ја те пе ва ла ис ку сна Ер на Кр же, а Зден ка Ни ко лић, као 
по чет ни ца, би ла је ал тер на ци ја, иако је по том пре у зе ла глав ни те рет из во-
ђе ња ове по пу лар не пред ста ве. Та ко ђе је зна ча јан до при нос да ла и Ани ца 
Че пе, ко ја је го ди на ма пе ва ла глав не уло ге лир ско-со пран ског фа ха.)

Ре жи је Де бев ца и Ма рин ца за др жа ва ле су се углав ном на ко рект ном 
ни воу, без ве ћих кре а тив них до ме та. За Де бев ца се мо же за кљу чи ти да је 
био мај стор ви зу ел ног ком по но ва ња сцен ских сли ка, на ро чи то у груп ним 
сце на ма, али да су те сли ке че сто би ва ле на ни воу ста тич них та блоа, без 
до вољ но из ра зи тог драм ског до га ђа ња. Ма ринц је са сво је стра не био на-
кло њен ре дук ци ји и из ве сној ме ри сти ли за ци је, али се у ре ди тељ ском ра-
ду су о ча вао са про бле ми ма ко је ни је увек би ло мо гу ће раз ре ши ти. О то-
ме на по сре дан на чин, без по ми ња ња име на, го во ри из не на ђу ју ће оштар 
став ина че увек об зир ног Мир ка Хад на ђе ва у по ме ну том из ве шта ју о ра-
ду Опе ре у Спо ме ни ци СНП 1861–1961. За раз ли ку од ра ни је ци ти ра них 
по хва ла упу ће них у истом тек сту Пут ни ко вом ра ду са глум ци ма и хо ром, 
у окви ру из ве шта ја за се зо ну 1954/55. мо же мо про чи та ти сле де ће:

„Док се с јед не стра не то ком ове се зо не на ста вља са сла њем со ли ста 
у ино стран ство ра ди струч ног уса вр ша ва ња, до тле се умет нич ки рад у 
ку ћи раз ви ја у зна ку су прот но сти из ме ђу ре ал них мо гућ но сти ан сам бла 
и не до вољ не струч но сти ре ди те ља. Та не у јед на че ност и не склад у по гле-
ду спо соб но сти и струч но сти из ме ђу ан сам бла и ре ди те ља да ју мр ша ве 
ре зул та те у ви ду про бле ма тич них пред ста ва, ко је и по ред не ких до ста 
срећ но ре ше них ме ста не ма ју у це ли ни оне ква ли те те ко је би овај исти 

23  Ни ко ла Пе тин, „Кар мен“ на сце ни но во сад ске Опе ре. – На ша сце на, бр. 51, 1952, 1–2. 
За па њу ју ће је ко ли ко су опер ске кри ти ке у ли сту На ша сце на, пре све га из пе ра Ни ко ле Пе ти-
на, обим не, ана ли тич ке, сту ди о зне и де таљ не, уз при каз и про це ну свих сег ме на та ко ји об ли ку ју 
пред ста ву.
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ан самбл под ру ком бо љих ре ди те ља мо гао оства ри ти. Пред ста ве су ипак 
жи ве ле, за хва љу ју ћи за ла га њу свих про та го ни ста као и њи хо вом ис ку-
ству и са мо и ни ци ја ти ви, ко ју су ис по љи ли ко ри гу ју ћи то ком са мих из во-
ђе ња ред и тељ ске не спрет но сти“.24

Иако се у овом ис ка зу не по ми њу име на, мо же се за кљу чи ти да се ово 
ти че Ма рин ца, та да шњег кућ ног ре ди те ља, ко ји је при том у се зо ни о ко јој 
овај оде љак из ве шта ва ре жи рао две од три опер ске пре ми је ре – До ни це-
ти је ву ко мич ну опе ру Дон Па сква ле (Ga e ta no Do niz zet ti: Don Pa squ a le), 
ко ја је има ла из ве сног успе ха и у ко јој је Хад на ђев сјај но играо на слов ну 
уло гу, и Ев ге ни ја Оње ги на Чај ков ског (Пе тр Иль ич Ча й ков ский: Ев ге ний 
Оне гин), у ко ме је Хад на ђев на уз др жан, али уз бу дљив на чин ту ма чио ма-
њу али ва жну уло гу кне за Гре ми на. Очи глед но је да Хад на ђев, као ви со-
ко о бра зо ва ни сцен ски умет ник, ко ји је при том по се до вао при род ну сцен-
ску ин те ли ген ци ју и осе ћај за ну жно и ло гич но во ђе ње драм ске рад ње, 
ни је мо гао да при хва ти из ве сне ре ди тељ ске зах те ве не ис ку сног Ма рин ца, 
ко ји су де ло ва ли као сцен ски не ло гич ни и из ве шта че ни. А да је та квих 
ре ди тељ ских ре ше ња би ло све до че и по је ди не кри ти ке.25

Да ле ко зна чај ни ји траг оста вио је у Но вом Са ду тре ћи сло ве нач ки 
опер ски ре ди тељ Емил Фре лих. Је дан од рет ких ју го сло вен ских ре ди те-
ља ко ји је сту ди рао опер ску ре жи ју у Пра гу, то ком сво је ду ге и бо га те 
ка ри је ре ре а ли зо вао је пре ко сто опер ских и опе рет ских ре жи ја и пре ко 
60 сце но гра фи ја, а за се дам плод них го ди на, ко ли ко је био ан га жо ван у 
Но вом Са ду, по ста вио је 21 опер ску пред ста ву. Већ ње го ва пр ва но во сад-
ска ре жи ја, Пу чи ни јев Ту ран дот (пре ми је ра 22. апри ла 1958), иза зва ла је, 
не са мо у Но вом Са ду не го и на го сто ва њу у Бе о гра ду, не по де ље не по хва-
ле: „Би ла је то пред ста ва ко јом би се мо гла по но си ти сва ка на ша опер ска 
сце на“.26 Опет је у усло ви ма ску че не но во сад ске по зор ни це пре ва зи ђен 
стал ни про блем, по себ но аку тан у слу ча ју ове опе ре, ко ја зах те ва ве ли-
ки про стор, ма сов ни ан самбл и бо га ти спек такл. Ин вен тив ном по де лом 
сцен ског про сто ра омо гу ће но је да се по стиг ну и нео п ход на спек таку-
лар ност ма сов них сце на, и ка мер на ин тим ност лир ских сце на, као и асо-
ци ја ци ја на де ларт ну те а тра ли за ци ју у сце на ма са ми ни стри ма. По себ ну 
вред ност ове пред ста ве чи ни рад са хо ром ко ји мо ра би ти на сце ни то-
ком ве ли ког де ла пред ста ве. Овај про блем, ко ји у ве ћи ни дру гих по став-
ки опе ре Ту ран дот чи ни од хо ра па сив не по сма тра че, Фре лих је у пу ној 

24  Мир ко Хад на ђе в, Нав. дело, 428.
25  Ни ко ла Пе тин, Про лећ на пре ми је ра но во сад ске Опе ре. Ев ге ни је Оње гин. – На ша сце на 

бр. 98/99, 1955, 4.
26  Ду шан Плав ша, Но ви Сад: Пу чи ни је ва „Ту ран дот“. – НИН, 11 мај 1958.
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ме ри раз ре шио стал ном ди на ми ком кре та ња ма се, ко јим су на гла ша ва ни 
ак цен ти и пре о кре ти у глав ном до га ђа њу, а груп ним ре ак ци ја ма стра ха, 
гне ва или ра до сти под вла че не су ли ни је рад ње глав них ли ко ва.

Успе шна је би ла, и пот пу но друк чи ја, и ње го ва по став ка Офен ба хо-
вих Хоф ма но вих при ча (Jac qu es Of fen bach: Les con tes d’Hof fmann, пре ми-
је ра 8. апри ла 1959). Фре лих је, уз са рад њу сце но гра фа Ми ле те Ле сков ца, 
им пре сив но ожи вео свет ро ман ти чар ске фан та сти ке, ко ји у се би про жи-
ма по е зи ју, гро те ску, раз у зда ност и стра ву. На ро чи то је остао у се ћа њу 
тре ћи чин, у ко ме су ко ри шће на ис ку ства че шког „цр ног те а тра“, и ти ме 
јед но став ним сред стви ма оства ри ва на по ет ска фан та сти ка. У ре ду ко ва-
ном про стор ном ре ше њу ен те ри је ра глав ни еле мент је би ла цр на ку ти ја 
за ве са, из ко је су ли ца вол шеб но из ра ња ла и у њој не ста ја ла, под вла че ћи 
не ста нак гра ни це из ме ђу ре ал но сти и при ви ђе ња.

Опет пот пу но друк чи ја би ла је Фре ли хо ва по став ка Ро си ни је вог Се-
виљ ског бер бе ри на (Gi o ac chi no Ros si ni: Il bar bi e re di Si vi glia, пре ми је ра 31. 
ја ну а ра 1961), у ко јој је он био и аутор сце но гра фи је, а ко јом је ју би лар-
но обе ле же на ње го ва сто та ре жи ја. У сти ли зо ва ном ко ло рит ном про сто ру, 
про жи ма ју ћи еле мен те де ларт не фар сич но сти и лир ске ко ме ди је, на ле пр-
шав и ско ро во двиљ ски на чин је сцен ски ја сно про чи тан и ожи вљен Бо-
мар ше ов и Ро си ни јев за плет, што је ову пред ста ву учи ни ло ефи ка сном за 
ре цеп ци ју и по пу лар ном. По себ но је оста ло у се ћа њу сцен ско ре ше ње за 
ор ке стар ски ин тер ме цо у по след њем чи ну, у ко ме су се, игром еле ме на та 
сце но гра фи је и све тла, вра та од бал ко на пре тва ра ла у тре пе ре ћу сти ли зо ва-
ну ги та ру, што је ства ра ло ви со ко есте ти зо ва ну, ар ти фи ци јел ну, али ни шта 
ма ње убе дљи ву, те а тра ли зо ва ну тран спо зи ци ју ноћ не олу је.

Фре ли хо ве пред ста ве би ле су ви со ко де ко ра тив не, али и ак ци о но чит-
ке. У свом ра ду са глум ци ма-пе ва чи ма он је ин си сти рао на фи зич кој екс-
пре сив но сти и про на ла же њу и об ли ко ва њу из ра зи тих спољ них, те ле сних 
ка рак те ри сти ка ли ка. То је, ме ђу тим, по не кад ишло на уштрб раз ви ја ња 
уну тра шњих то ко ва. Та ко је ова кав ње гов при ступ био ма ње про дук ти ван 
у пред ста ва ма ко је су зах те ва ле у ве ћој ме ри пси хо ло шку ела бо ра ци ју, 
али је за то био ви ше не го ефи ка сан у по став ка ма ба зи ра ним на ве ћој ме-
ри ар те факт не сти ли за ци је. У сва ком слу ча ју ње гов рад у пр вом пе ри о ду 
но во сад ске Опе ре, по сле ре ди тељ ског до при но са Ку лун џи ћа и Пут ни ка 
и по том из ве сне стаг на ци је, озна чио је по че так но вог пе ри о да схва та ња 
ре жи је и на го ве стио но ве мо гућ но сти.

У на шим рас пра ва ма о опер ској умет но сти све до но ви јих вре ме-
на су че сто у опо зи ци ју ста вља ни пој мо ви ре а ли зма и сти ли за ци је. Ку-
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лун џић је те о риј ски ар гу мен то ва но раз ја снио да је то про тив ста вља ње 
ве штач ко,27 а ми до да је мо, бар кад се ра ди о во ђе њу рад ње и глу мач ке 
игре. Ко ли ко год не ка опер ска по став ка би ла ба зи ра на на ре а ли стич ком 
при сту пу, она исто вре ме но ну жно мо ра про и за ћи из ап стракт не му зич ке 
струк ту ре. Или обрат но, ка ко ка же Ку лун џић, „кад је реч о сти ли за ци ји, 
не мо же се го во ри ти о на чи ну ко јим се за ме њу је ре а ли зам, не го о на чи ну 
ко јим се тај ре а ли зам, у ве ћој или ма њој ме ри, естет ски тран сфор ми ра“.28 
Ку лун џић та ко ђе кон ста ту је да пе вач, про на ла зе ћи на исти на чин као и 
драм ски глу мац еле мен те сво је уло ге, ну жно мо ра не мер љи ве ин флек си је 
то ко ва рад ње ускла ди ти са мер љи вим ин флек си ја ма му зич ке струк ту ре. 
Дру гим ре чи ма, кон крет ни еле мен ти ли ка и драм ске рад ње, ре а ли стич ки 
мо ти ви са ни и про на ђе ни, ну жно сту па ју у син те зу са ап стракт ном му-
зич ком струк ту ром, од ре ђе ним тра ја њем и во ђе њем му зич ких то ко ва, 
рас по ре дом му зич ких об ли ка, си ме три јом, ре пе ти тив но шћу и слич но. То 
на рав но не ва жи за сти ли за ци ју сцен ског про сто ра.

Уоста лом, да нас у свет ским опер ским ку ћа ма уоп ште ни су рет ке 
пред ста ве у ко ји ма је про стор ре ша ван пу тем ре дук ци је и сим бо ли за ци-
је, а глу мач ка игра пред ста вља син те зу ап стракт не (мо гло би се по не кад 
ре ћи и ма те ма тич ке) ор га ни за ци је му зич ког ма те ри ја ла и пу не, кр ва ве 
увер љи во сти. Уоста лом и Ста ни слав ски, под у ча ва ју ћи о при ме ни свог 
ме то да на опер ску глу му и ре жи ју, упо зо ра ва да је оба ве за му зич ког ре-
ди те ља „да жи ви, ви ди, да кроз му зи ку са ста вља илу стро ва ну филм ску 
тра ку сво јих рад њи… Без то га ни за глум ца ни за ре ди те ља не ма раз го-
во ра ни о ка квим ли ко ви ма“.29 Или та ко ђе: „Сво је фи зич ке и пси хич ке 
прин ци пе уве сти у го тов ри там ком по зи то ра“.30

Пре ма то ме, ако по ку ша ва мо да про на ђе мо оп ште ка рак те ри сти ке 
сти ла ре жи је у но во сад ској Опе ри у пр вим го ди на ма ра да, пр во мо же мо 
кон ста то ва ти те жњу ка тој вр сти „сти ли зо ва ног ре а ли зма“, ко ја с јед не 
стра не под ра зу ме ва ре а ли стич ку сту ди ју до га ђај них то ко ва, да тих окол-
но сти, еле ме на та ли ка и слич но, а с дру ге стра не ду бин ско про чи та ва ње 
му зич ких то ко ва (ме ло диј ских, рит мич ких, фор мал них, ди на мич ких, ко-
ло ри стич ких и слич но) и ства ра ње ме ђу соб не о гра нич не и ин тер ак тив не 
син те зе. На тај на чин су у но во сад ској Опе ри ства ра не пред ста ве, ко је до-
ду ше ни су има ле из ра же ни ји ис тра жи вач ки, или сме ли ји лич ни аутор ски 

27  Јо сип Ку лун џић, Из во ђач ки стил мо дер не опе ре, у збор ни ку Ра до сла ва Ла зи ћа Есте ти-
ка опер ске ре жи је 1, Ма дле ни ја нум, Бе о град 2000.

28  Исто, 66.
29  Ста ни слав ски, Бе се де, 84.
30  Исто, 81.
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кон цепт, али су за то те жи ле ор ган ском про жи ма њу му зи ке и рад ње, би ле 
су до га ђај но чит ке, сцен ски атрак тив не и по не кад драм ски уз бу дљи ве, 
или пак ко ме диј ски ефект не, па са мим тим мо гу ће за пу ну ре цеп ци ју и за 
пу бли ку ко ја ни је би ла му зич ки обра зо ва на.

По себ на вред ност ових пред ста ва, мо гло би се ре ћи чак из над уоби-
ча је них стан дар да оно га до ба, би ла је у ре ди тељ ском по ста вља њу хо ра и 
ма сов них сце на (што опет са мо по се би и у нај ре а ли стич ки јим ре ше њи-
ма пред ста вља сти ли за ци ју). Би ло да је, за ви сно од ка рак те ра пред ста ве, 
(ов де при ме њу је мо Ку лун џи ће ву кла си фи ка ци ју) при ме њи ван хе те ро-
форм ни ин ди ви ду а ли зо ва ни, или уни форм ни, или си мул та ни усме ре ни 
прин цип (де ло ва ње хо ра по гру па ма), ре жи ја је ви ше или ма ње успе шно 
на сто ја ла да пре ва зи ђе је дан од глав них сцен ских про бле ма са вре ме ног 
опер ског по зо ри шта и да од хо ра ство ри ко лек тив ног ак те ра му зич ко- 
-сцен ског до га ђа ња.

На кра ју, на осно ву све га из не тог у овом тек сту, за кљу чу је мо да но-
во сад ске опер ске пред ста ве оно га до ба, на ста ле уз по чет нич ке деч је бо-
ле сти, уз не ис ку сне и не до вољ но об у че не ан сам бле и у скром ним тех-
нич ким усло ви ма, ипак не за слу жу ју да пад ну у за бо рав. По ред упор них 
ди ри ге на та, да ро ви тих со ли ста, ан га жо ва ног хо ра, по чет нич ког ба ле та, 
не пот пу ног ор ке стра, кре а тив них сце но гра фа и ко сти мо гра фа, ве ли ки 
део за слу ге за ову тврд њу при па да ре жи ји и обра зо ва ним, сту ди о зним и 
ин вен тив ним ре ди те љи ма, ко ји су по се до ва ли зна ње и осе ћа ње о при ро-
ди му зич ко-сцен ске син те зе.
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Sve to zar Ra pa jić

THE FIRST PE RIOD OF WORK  
OF THE NO VI SAD OPE RA (1947–1961)

Sum mary

The hi sto ri ans of the Ser bian the a tre ha ve many ti mes re se ar ched the ac hi e ve ments of 
di rec ting in the Ser bian Na ti o nal The a tre in No vi Sad, but sta ging of the ope ras was al ways 
ne glec ted. In this text we try to analyze the de ve lop ment and the pro blems of di rec ting (pro du-
cing) in the Ope ra of No vi Sad, from its fo un da tion in 1947 un til 1961. The first per for man ces 
we re sta ged by Jo sip Ku lun džić, the out stan ding di rec tor with gre at ex pe ri en ce, espe ci ally 
in the fi eld of ope ra. The be gin ning of the 1950s was mar ked by Jo van Put nik, in cli ned to 
cor po ral ex pres si on and the a tri cal synthe sis. Emil Fre lih, a di rec tor from Slo ve nia, with a 
spe cial edu ca tion in ope ra sta ging, pro du ced pro mi nent per for man ces in the last years of this 
de ca de and ope ned new pos si bi li ti es to wards styli za tion and symbo li za tion. In the who le pe-
riod the main cha rac te ri stics of ope ra sta ging we re: tran spa rency and vi si bi lity in sta ging of 
the dra ma tic events, the analysis of the ex ter nal and in ter nal flows of the dra ma tic ac tion, a 
synthe tic ap pro ach to wards the unity of mu si cal and dra ma tic struc tu re, a dyna mic sta ging of 
the cho ir thro ugh in di vi dual tasks for each par ti cu lar mem ber or thro ugh styli zed gro up mo ve-
ments. Spe cial at ten tion was de di ca ted to the pro blems of spa ce. In spi te of mo dest tec hni cal 
con di ti ons of the sta ge in that ti me, to get her with the sta ge de sig ners the di rec tors de ve lo ped 
mar ve lo us in ven ti ons and cre a ti vity in fin ding the best so lu ti ons thro ugh which the per for-
man ces co uld be spec ta cu lar, with eno ugh spa ce for cho ir, bal let and en sem bles, of ten with a 
ver ti cal con cept and se ve ral le vels con ve ni ent for ela bo ra te mo ve ments, and so me ti mes al so 
with me tap ho ri cal me a nings. The re fo re, tho se per for man ces and the ir di rec tors sho uld not be 
for got ten.
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Ан дреј Ма ћа шик 

ПУ ТЕ ВИ ОД ДУ НА ВА КА ДУ НА ВУ

СА ЖЕ ТАК: Аутор у ра ду да је пре глед ме ђу соб них го сто ва ња но во сад-
ског Срп ског на род ног по зо ри шта (СНП) и бра ти слав ског Сло вен ског на род-
ног ди ва дла (СНД) у 1969, 1974. и 1982. го ди ни, као и го сто ва ња СНП 2005. 
на Зво лен ском лет њем фе сти ва лу. До та ко не у јед на че ног рит ма ме ђу соб них 
раз ме на до ла зи ло је ви ше због ути ца ја ме ђу др жав них од но са не голи же ље оба 
ам сам бла и упра ва по зо ри шта. СНП је из во ди ло на сва ком го сто ва њу по три 
де ла, као што је истим бро јем уз врат но чи ни ло и СНД. Аутор ујед но на по-
ми ње им по зан тан број штам па них дра ма срп ских ауто ра на сло вач ком је зи ку 
(по себ но од осам де се тих и де ве де се тих го ди на про шлог ве ка), на гла ша ва ју ћи 
да за слу ге за то има ју пре во ди лац Јан Јан ко вич и сло вач ки ре ди те љи из Вој во-
ди не – Љу бо слав Ма је ра и Ми хал Ба бјак.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Јан Јан ко вич, пре во ди о ци, драм ски текст, ре ди те љи, 
ме ђу соб на раз ме на, Срп ско на род но по зо ри ште, Сло вен ско на род но ди ва дло, 
Но ви Сад, Бра ти сла ва, Зво лен.

Срп ско-сло вач ки по зо ри шни иза зо ви и ин спи ра ци је

Од ли ка по зо ри шне умет но сти да је „умет ност тре нут ка“, да кле умет-
нич ка вр ста у ко јој се тре ну так на стан ка ар те фак та вре мен ски и про стор-
но пре пли ће са тре нут ком ње го ве дру штве не ко му ни ка ци је и де ло од мах 
не ста је, има за по сле ди цу и то да на по зо ри шно ства ра ла штво су штин ски 
сна жни ји и ма сив ни ји ути цај има ју дру штве ни, по ли тич ки, еко ном ски и 
дру ги фак то ри у кон крет ној сре ди ни. Ако су пи сцу по треб ни мир рад не 
со бе и сред ства за пи са ње – да ли пе ро или та ста ту ра ра чу на ра – а пе сма 
или ро ман мо гу при до би ти чи та о ца, али и дру штве но при зна ње и на кон 
ауто ро ве смр ти, по зо ри шно де ло на ста је је ди но у тре нут ку ка да се умет-
нич ки ан самбл те кон крет не ве че ри у кон крет ној са ли су срет не са ин те-
ре со ва њем гле да ла ца – не мо гу ће је од ло жи ти га у фун дус га ле ри је или 
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би бли о те ке. Или ће иза зва ти ин те ре со ва ње гле да ла ца и ти ме ће се ис пу-
ни ти усло ви за за о кру жи ва ње ства ра лач ког ци клу са ње го вог фор ми ра ња 
и из кре а тив не на ме ре ће на ста ти умет нич ка чи ње ни ца, или не ће – и у 
том слу ча ју де ло оста је не за вр ше но и не ста је.

Спо ља шњи ути ца ји иза зва ли су у исто риј ском по гле ду та ко ђе ве ли ке 
тур бу лен ци је у од но си ма из ме ђу срп ског и сло вач ког по зо ри шта. За хва-
љу ју ћи не у мор ном ра ду по зна ва о ца на ших књи жев но сти Ја на Јан ко ви ча 
(Ján Jankovič) ипак је те ме љи то за бе ле жен исто риј ски раз ви так сло вач ко-
-срп ских књи жев них ути ца ја, по зна ти су сви пре во ди ко ји су омо гу ћа ва-
ли и јед ној и дру гој стра ни да се упо зна с вр хун ским умет нич ких де ли ма 
обе кул ту ре, а по зна то је и да су сло вач ки про фе си о нал ни и ама тер ски ан-
сам бли из во ди ли срп ске дра ме као и да је срп ско драм ско ства ра ла штво 
би ло укљу че но у ре пер то а ре сло вач ких по зо ри шта.

Исти на, сâм пре вод дра ме за евен ту ал но из во ђе ње у парт нер ској зе-
мљи са мо је јед на од мо гућ но сти, иако ве о ма зна чај на, пре ко ко је на ше 
кул ту ре уза јам но ути чу јед на на дру гу. За по зна ва ње ра зи не по зо ри шног 
ства ра ла штва увек је ве о ма зна ча јан ди рект ни кон такт са сцен ским по-
став ка ма, да кле са жи вим умет нич ким де лом. За хва љу ју ћи по зо ри шним 
ак тив но сти ма сло вач ке за јед ни це у Ср би ји, ко ја је исто риј ски од и гра ла 
ве о ма зна чај ну уло гу у по сре до ва њу уза јам них ути ца ја, са зна ња о срп-
ском по зо ри шту би ла су код нас с јед не стра не до ступ на, а с дру ге стра не 
ин тен зив ни је пер ци пи ра на ми ни мал но кроз цео ХХ век. Сло вач ка за јед-
ни ца у Ср би ји је исто та ко про ду ко ва ла и не ко ли ко из ра зи тих лич но сти 
сло вач ког по зо ри шта и кул ту ре, да спо ме не мо са мо све ште ни ке и драм-
ске пи сце Ја на Под храд ског (Ján Podhradský) и Вла ди ми ра Хур ба на Вла-
ди ми ро ва (Vladimír Hurban Vladimírov), глум ца Све ћа Хур ба на (Sveťo 
Hurban) и по зо ри шног кри ти ча ра Ан дре ја Мра за (Andrej Mráz), при че му 
ће мо на ак ту ел ном кра ју ово га лан ца на ћи ви ше ре ди те ља, на при мер Љу-
бо сла ва Ма је ру или Ми ха ла Ба бја ка.

У пе ри о ду на кон Дру гог свет ског ра та, услед дру штве но-по ли тич ких 
ди фе рен ци ја ци ја, до шло је до пре ки да уза јам но плод них сло вач ко-срп-
ских кон та ка та. Ср би ја као ре гион Ти то ве Ју го сла ви је пру жи ла је от пор 
Ста љи но вом дик та ту и успе шно је раз ви ла вла сти ти пут ка но вом ус по-
ста вља њу од но са, док се Сло вач ка као са став ни део об но вље не Че хо сло-
вач ке Ре пу бли ке у пот пу но сти под ре ди ла мо сков ским пред ста ва ма о кла-
сној бор би и прин ци пи ма про ле та ри јат ског ин тер на ци о на ли зма на пре-
ло му че тр де се тих и пе де се тих го ди на. Из ме ђу на ше две др жа ве и кул ту ре 
из ра сла је пом но про ма тра на бо дљи ка ва огра да, а кон так ти су се све ли на 
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ни во по ро дич них ве за. У ова квој си ту а ци ји ни је би ло ни по ми сли о то ме 
да би сло вач ки про фе си о нал ни по зо ри шни ан самбл го сто вао у Ср би ји 
или срп ски био при мљен у Сло вач кој.

До по пу шта ња за тег ну то сти у окви ру по ли тич ких спо ро ва из ме ђу 
на ше две др жа ве до шло је тек сре ди ном ше зде се тих го ди на, ка да је Сло-
вач ко на род не по зо ри ште нај пре по се ти ло Сло ве ни ју и Хр ват ску (1965), 
а 1969. го ди не и Ср би ју. Пу то ва ње у Ср би ју пред ста вља ло је уз врат ну 
по се ту за го сто ва ње Срп ског на род ног по зо ри шта из Но вог Са да у Бра-
ти сла ви у ју ну 1969. Но во сад ски ан самбл из вео је та да у Бра ти сла ви Ле-
бо ви ће ву Вик то ри ју, дра ма ти за ци ју Пе тро ви ће ве про зе Се ло Са ку ле а у 
Ба на ту и дра ма ти за ци ју ро ма на Ери ха Ко ша Чуд но ва та по вест о ки ту 
ве ли ком та ко ђе зва ном Ве ли ки Мак. Ре цен зент бра ти слав ског ве чер њег 
ли ста Večerník до че као је по се ту још јед ног по зо ри шта из та да шње Ју-
го сла ви је као до каз „ус по ста вља ња и про ши ри ва ња уза јам них ве за са 
пред став ни ци ма кул ту ре и зе мље, ко ја је већ не ко ли ко пу та у исто ри ји 
ис по љи ла од ва жан став у ре ша ва њу нео д ло жних по ли тич ких, гра ђан ских 
и кул тур них про бле ма у ду ху де мо кра ти је“1. Он је да ље оце нио да иако 
Срп ско на род но по зо ри ште ни је у то вре ме спа да ло у ква ли та тив ну ели ту 
ју го сло вен ског по зо ри шног жи во та (крат ко пре ово га, на и ме, го сто вао је 
у Бра ти сла ви Ате ље 212), из по став ке пред ста ва мо гла се очи та ти „те-
жња за под мла ђи ва њем на зо ра чи та вог ко лек ти ва, те жња за осло ба ђа њем 
од утр ну лих по зо ри шних кон вен ци ја и про фе си о нал них ма ни ра“. Ни су 
из о ста ле ни кри тич ке при мед бе. Ре цен зент пре ба цу је глум ци ма „не а де-
кват ни глу мач ки из раз, ко ји не пре ко ра чу је гра ни це пре тва ра ња и чи сто 
спо ља шњег осва ја ња ли ка“, дра ма тур ги ју до ду ше хва ли за на пор да у 
ино стран ству пред ста ви из вор но ства ра ла штво, али од мах за тим на по ми-
ње да је Пе тро ви ће во Се ло Са ку ле а у Ба на ту „на ив на жан ров ска сли ка“, 
ко ја се „рас па ла на чи сто илу стра тив не сце не у ко ји ма је до ми ни ра ло ста-
тич но при по ве да ње“. Као раз о ча ра ње озна ча ва и дра ма ти за ци ју ро ма на 
Чуд но ва та по вест о ки ту ве ли ком, на кон че га од мах до да је да се вр ста 
дра ма ти ке ко ја осци ли ра на раз ме ђи са ти ре и мо де ла ап сур да сна жно на-
мет ну ла у зад њим се зо на ма и на ре пер то а ри ма сло вач ких ан сам ба ла и 
ви ше, да кле, не де лу је то ли ко от кри ва лач ки као што би је гле да о ци до жи-
ве ли не ко ли ко го ди на ра ни је. За нај и зра зи ти ји успех сма тра Ле бо ви ће ву 
Вик то ри ју, „кар ва шев ски по зо ри шни ко мад о са ве сти, ко ји ре кон стру-
и ше до га ђај из кон цен тра ци о ног ло го ра“2. У то ме се сла же са сле де ћим 

1  M. Šulek (= Marián Puobiš), Sympatickí novosadčania. – Večerník, 20. VI 1969, 7.
2  Исто.
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ре цен зен том, ко ји је у овој пред ста ви оце нио и ре ди тељ ско во ђе ње, и то 
као по ку шај да се у из ла га њу ко ри гу је аутор „ко ји ис по ља ва сим па ти-
је са си зи фов ским ак ци ја ма сво јих ре вол ти ра ју ћих ло го ра ша“ и „ко ји је 
ис та као не са мо њи хо ве суд би не, већ и ста во ве“.3 По себ но по ми ње Зла-
ти цу Ја ко вље вић, Дра гу ти на Ко ле са ра, Фра њу Жив ног, Ве ли ми ра Жи во-
ти ћа и Ми ли цу Ра да ко вић, ко ји су „ство ри ли сна жну и жи ву пред ста ву“. 
Овај ре цен зент при хва та и Се ло Са ку ле а у Ба на ту, ко је до жи вља ва као 
„ко мич но-па ро дич ну сли ку ба нат ског се ла“ и по зи тив но оце њу је да је 
на сце ни „до шло до здра ве и ве о ма успе шне кон та ми на ци је фол клор них 
сли ка ви со ком умет нич ком сти ли за ци јом“. При мед бе усме ра ва ви ше ка 
нео чу ва ном тем по-рит му пред ста ве, али у це ли ни по здра вља „чи та ви низ 
пла стич но ком по но ва них сце на са из у зет ним глу мач ким со ло пар ти ја ма, 
ко је не са мо да су иза зи ва ле уго ђај у пу бли ци не го су и до при не ле сти-
ли стич ки чи стој и фи ној пред ста ви, ко ја за слу жу је да ре пре зен ту је овај 
жа нр у по зо ри шту“.4

По зо ри шни ко мад Ђор ђа Ле бо ви ћа Вик то ри ја као нај по зи тив ни ји 
ис ход но во сад ских по зо ри шних ве че ри у Бра ти сла ви оце нио је и по зо ри-
шни кри ти чар и исто ри чар Алек сан дер Но ско вич (Alexander Noskovič), 
ко ји је на гла сио је дин стве ни зна чај при ка зи ва ња из вор них де ла у по зо ри-
шту и у том сми слу на вео је Срп ско на род но по зо ри ште као при мер и за 
сло вач ке по зо ри шне де лат ни ке.5

Јун ско го сто ва ње уз вра ти ла је ју го сло вен ским по зо ри шни ци ма и гле-
да о ци ма Дра ма Сло вач ког на род ног по зо ри шта (Slovenské národné divadlo, 
SND), ко ја је у ок то бру 1969. го ди не из ве ла дра му Ива на Бу ков ча на (Ivan 
Bukovčan) Док пе тао не за пе ва у Но вом Са ду, тра ге ди ју Ива на Сто до ле 
(Ivan Stodola) Ма ри на Ха вра но ва у Но вом Са ду, Пе тров цу и Ста рој Па зо ви, 
а у Бе о град је до шла са сво јим ту ма че њем дра ме аме рич ког драм ског пи сца 
Ар ту ра Ми ле ра Це на, ко ју је при ка за ла као европ ску пре ми је ру. 

Го сто ва ње је ре ла тив но до бро до ку мен то ва но, за хва љу ју ћи ве ли-
ком ин те ре со ва њу сло вач ке струч не и днев не штам пе, што је очи глед но 
био из раз сим па ти ја ко је је Ју го сла ви ја сте кла не у гро же ним пру жа њем 
по др шке че хо сло вач ким на по ри ма то ком 1969. го ди не и од би ја њем оку-
па циј ске ин тер вен ци је вој ски Вар шав ског пак та у ав гу сту 1968. го ди не. 
С об зи ром да је го сто ва ње SND ре а ли зо ва но у окви ру про сла ве 50. го-
ди шњи це осни ва ња сло вач ке гим на зи је и сло вач ке штам па ри је у Бач ком 

3  Branislav Choma, Tri večery po srbsky. – Film a divadlo, 1969, br. 16, 25.
4  M. Šulek, Нав. дело.
5  Alexander Noskovič, Nový Sad sa presadil. – Nové slovo, 26. VI 1969, 11.
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Пе тров цу, у при ло зи ма ко је су об ја ви ле ин фор ма тив не слу жбе ни су не до-
ста ја ле ни де таљ не ин фор ма ци је о овој обра зов ној уста но ви, да кле ши ре 
ин фор ма ци је о кул тур ном за ле ђу сло вач ке ма њи не у Ср би ји. 

Сло вач ка кри ти ка је при зна ла да је дра ма тур ги ја го сто ва ња би ла 
сло же на, по што се с јед не стра не мо ра ла узе ти у об зир ам би ци ја да се 
Сло вач ко на род но по зо ри ште пред ста ви као на пред на европ ска умет нич-
ка ин сти ту ци ја, и да се исто вре ме но не иг но ри ше ни ин те ре со ва ње сло-
вач ких зе мља ка за из вор но сло вач ко ства ра ла штво. Штави ше, „све пред-
ста ве игра ле су се на ма лим сце на ма, ко је ни су до пу шта ле да се при ка жу 
по став ке са зах тев ни јом и ве ћом сце ном“.6

Бу ков ча но ва ти пич на, у су шти ни пси хо ло шко-ре а ли стич ка дра ма са 
сна жним тло цр том, Док пе тао не за пе ва, ко ја је већ из ву кла од ре ђе не 
по у ке из фи ло зо фи је ег зи стен ци ја ли зма и по е ти ке по зо ри шта ап сур да, 
пред ста вља ла је ак ту ел не но ве вред но сти, ко је је ге не ри са ло сло вач ко 
драм ско ства ра ла штво на пре ло му ше зде се тих и се дам де се тих го ди на. 
Од је ци у Сло вач кој скре ну ли су па жњу на кри ти ку об ја вље ну у но во сад-
ском ли сту Днев ник из пе ра Ми о дра га Ку јун џи ћа, ко ји је сво је вред но ва-
ње пред ста ве за по чео кон ста та ци јом да од по се те Те а тра Но вог Ка зи мје-
жа Деј ме ка са дра мом Жи вот Јо зе фа Но ви Сад ни је ви део та ко ква ли тет-
ну пред ста ву. 

Исто вре ме но су из ра зи ли и не за до вољ ство због то га што је SND за зе-
мља ке у Пе тров цу и у Ста рој Па зо ви од и гра ло са мо до бро по зна ти кла сич-
ни ко мад Ива на Сто до ле Ма ри на Ха вра но ва, ко ји су сло вач ки по зо ри шни 
ан сам бли у Вој во ди ни го то во ре дов но из во ди ли у вла сти тим про дук ци ја ма 
и под сти ца ли „да ју го сло вен ске Сло ва ке упо зна мо са мо дер ном свет ском 
дра ма тур ги јом, ко ја је бо га то за сту пље на на ре пер то а ру SND, а ре зул та ти 
ње них сцен ских по став ки про шли би и на зах тев ни јем так ми че њу“.7

У це ли ни ве о ма по зи тив ну оце ну пре зен та ци је сло вач ког по зо ри шта 
ума њи ло је са мо еви дент но не ин те ре со ва ње бе о град ске струч не јав но сти 
за бра ти слав ско ту ма че ње Ми ле ро ве дра ме Це на. Упра ва SND (а очи глед-
но и сло вач ки пу бли ци сти ко ји су пра ти ли по зо ри ште на го сто ва њу) од 
из во ђе ња ове пред ста ве, чи ји ни во је ве о ма вред но вао и аме рич ки драм-
ски пи сац на кон бра ти слав ске европ ске пре ми је ре, оче ки ва ла је мно го 
(они ко ји се то га се ћа ју, твр де да се на и ме ра ди ло о шан си за до би ја-
ње по зи ва за уче шће на пре сти жном фе сти ва лу Би те фу) – шта ви ше, ову 
пред ста ву игра ло је SND у ре ла тив но нај про фе си о нал ни јим усло ви ма, на 

6  Vladimír Štefko, Potlesky a kvety. – Smena, 5. XI 1969.
7  Milan Polák, Juhoslovanský zájazd SND. – Pravda, 31. X 1969.
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сце ни По зо ри шта „Бо шко Бу ха“. „Си гур но због не до вољ не про па ган де, 
али и као по сле ди ца кул тур не пре за си ће но сти глав ног гра да, по се ће ност 
на пред ста ви би ла је ве о ма сла ба“.8 

У сле де ћем члан ку ре ги стро ва но је при су ство це ње ног кри ти ча ра 
Ве чер њих но во сти Јо ва но ви ћа на пред ста ви, ко ја је, ка ко он сма тра, „до-
стој но ре пре зен то ва ла сло вач ку по зо ри шну кул ту ру“.9 Сло вач ки кри ти-
ча ри за бе ле жи ли су, до ду ше, и де таљ да на пред ста ву ни је до шао ни ко 
из че хо сло вач ког ди пло мат ског пред став ни штва у Бе о гра ду и скре ну ли 
су па жњу да је то би ло не схва тљи во „чак и не то ли ко на ма, ко ли ко уче-
сни ци ма у го сту ју ћим пред ста ва ма, а на ро чи то на шим ју го сло вен ским 
до ма ћи ни ма“.10 

У од је ци ма у ве зи са пу то ва њем у Ср би ју на гла шен је зна чај раз ме не 
пред ста ва за ожи вља ва ње од но са из ме ђу срп ских и сло вач ких по зо ри шта 
и по зо ри шног жи во та уоп ште, не по зи ва ју ћи се при том на „до да ту вред-
ност“ ко ју у овом слу ча ју пред ста вља под сти цај за по зо ри шно де ло ва ње 
сло вач ких зе мља ка у тзв. До њој зе мљи. О то ме ка ко је би ла при хва ће на 
Же на ста ре ши не ов ча ра ме ђу зе мља ци ма сло вач ки но ви нар је на пи сао: 
„Већ на осно ву све ча не оде ће љу ди ви де ло се ка кав пра знич ни до га ђај за 
њих пред ста вља по се та по зо ри шној пред ста ви. Не ко ли ко же на до шло је 
у по зо ри ште у на род ној но шњи: на гла ва ма ле пе, па жљи во пре са ви ја не 
ма ра ме, ру ке са ис пре пле те ним пр сти ма, до сто јан стве но др жа ње те ла, 
озби љан и усред сре ђен по глед на сце ну, где је на је дви те ја де стао део 
ле пе За ха ро ве сце но гра фи је. То је још та ко ре ћи де ви чан ска пу бли ка, без 
ика квих скло но сти ка сно би зму, ко ја се искре но пре да је пра ће њу по зо ри-
шне игре. Пред ста ве у Бра ти сла ви ме, у по ре ђе њу са овим, асо ци ра ју на 
ти ху бор бу из ме ђу сце не и гле да ли шта, у окви ру ко је се глум ци тру де да 
осво је гле да о ца су ге сти јом ин сце на ци је у то ли кој ме ри да јој се у пот пу-
но сти пре да, а с дру ге стра не гле да о ца ко ји се то ме због из ве сне сра ме-
жљи во сти опи ре, као да же ли да ка же: То вам не ће ус пе ти! А шта се са 
глум ци ма де ша ва ка да у гле да ли шту не се ди хлад на, не за ин те ре со ва на 
пу бли ка ко ја пред ста ву по сма тра као естет ски це ре мо ни јал, то сам са знао 
ди рект но у Пе тров цу: сви уче сни ци уне ли су се у игру и из сва ке си ту а-
ци је из ву кли то ли ко из не на ђу ју ћих ме ста, ко ја пре то га ни сам при ме тио 
ни на јед ној пред ста ви“.11

8  M. Šulek, Нав. де ло.
9  Исто.
10  Исто.
11  Štefan Šugár, Koľko je hraníc na ceste k bratom?. – Film a divadlo, 1970, br. 2, 15.
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На сло вач кој стра ни је на кон го сто ва ња у Ср би ји вла да ла еуфо ри ја, 
а на ду да ће од но си из ме ђу две кул ту ре по ста ти трај но ин тен зив ни ји од-
мах је под ста као по зив да ре ди тељ SND Ти бор Ра ков ски (Tibor Rakovský) 
по ста ви у Срп ском на род ном по зо ри шту у Но вом Са ду Ми ле ро ву дра-
му По глед с мо ста (пре ми је ра 25. ја ну а ра 1970). У сло вач кој штам пи су 
се по ја ви ли од лом ци из но во сад ских ре цен зи ја, ко ји су по себ но ис ти-
ца ли вер ност Ра ков ског ауто ру и ве о ма ви со ко оце ни ли ње гов на чин во-
ђе ња глу ма ца на про ба ма. „От кри ли смо са свим но ву ди мен зи ју на шег 
драм ског ан сам бла… Овај по глед вра ћа нам ве ру у мо гућ но сти Срп ског 
на род ног по зо ри шта. По шту ју ћи ин струк ци је овог ве о ма та лен то ва ног 
ре ди те ља, на ши глум ци су се по ка за ли као рав но прав ни са рад ни ци“,12 
на пи сао је у ча со пи су Ин декс Алек сан дар Де спе нић.

У об но вље не од но се ко ји су обе ћа ва ли по но во се упле ла по ли ти ка. 
У Че хо сло вач кој, у про ле ће 1970. го ди не, из гу би ли су по след ње по зи ци је 
за штит ни ци про це са де мо кра ти за ци је, а за нео ста љи ни сте је отво ре ност 
Ју го сла ви је пре ма све ту пред ста вља ла ве ли ки про блем.

До сле де ће раз ме не по зо ри шних пред ста ва из ме ђу Сло вач ког на род-
ног по зо ри шта и Срп ског на род ног по зо ри шта до шло је тек 1973. го ди не, 
при че му си гур но ни је би ло слу чај но да је Ју го сла ви ју та да зва нич но по-
се тио и но ви „пр ви чо век“ че хо сло вач ке по ли ти ке, Гу став Ху сак (Gustáv 
Husák), ко ји је у функ ци ји за ме нио сим бол че хо сло вач ког про ле ћа, Алек-
сан дра Дуб че ка (Alexander Dubček). У ма ју 1974. го ди не но во сад ски по-
зо ри шни де лат ни ци из ве ли су на сце ни Сло вач ког на род ног по зо ри шта 
три пред ста ве – По кон ди ре ну ти кву Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, Кр ле жи ног 
Вуч ја ка и Шу му ко ја хо да Љу би во ја Ршу мо ви ћа. Као и у слу ча ју пр вог го-
сто ва ња 1969. го ди не, ни у овом дру гом ни је ин те ре со ва ње бра ти слав ске 
пу бли ке би ло из у зет но, иако је кри ти ка по зи тив но оце ни ла пред ста ве. 
„Су сре ли смо се са при ме ром осо бе ног, мо дер ног и не сва ки да шњег де-
ло ва ња по зо ри шта“,13 мо гли смо да про чи та мо у ути цај ном дру штве но- 
-кул тур ном не дељ ни ку, ко ји је об ја вљи вао сло вач ки цен тар ко му ни стич ке 
пар ти је. У ве зи са пред ста вом По кон ди ре на ти ква кри ти чар је на ро чи то 
оце нио што дра ма овог це ње ног кла си ча ра ни је кон вен ци о нал но по ста-
вље на и што ре ди тељ Де јан Ми јач гра ди но ви кон цепт, на ори ги на лан 
на чин осва ја текст ауто ра. Слич но, у ве зи са пред ста вом Шу ма ко ја хо да 
ис та као је да су они ко ји су пра ви ли по став ку „пру жи ли та кав ма те ри јал 
за кон фрон та ци ју, о ко ји ма ми у на шем по зо ри шту са мо са ња мо и ка кви 

12  Ци ти ра но пре ма: (икс), Výborná réžia, vynikajúce predstavenie. – Smena, 2. IV 1970.
13  Anton Kret, Úžitok zo zážitku. – Nové slovo, br. 22, 30. V 1974, 9.
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су код нас де ли мич но у ви ше-ма ње нео фи ци јел ним ру ка ма, реч је о ма-
те ри ја лу екс пе ри мен тал не при ро де, при че му је екс пе ри мент ов де не што 
што је мо гу ће сма тра ти за при пре му по зо ри шта, за рад, без ко га озби-
љан за нат за пра во не по сто ји“.14 Аутор је ов де ин ди рект но упо зо ра вао на 
око шта лост пред ста ва сло вач ких по зо ри шних про фе си о на ла ца, пре све га 
та да шње ели те кон цен три са не у Сло вач ком на род ном по зо ри шту, ко ја се 
по чет ком се дам де се тих го ди на за тво ри ла за би ло ка кве под сти ца је ко ји 
би мо гли да је пре по ро де. 

Дра ма SND је уз вра ти ла по се ту на је сен, у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ки-
са чу и Бач ком Пе тров цу од и гра ла је три пред ста ве Со ло ви че вог ко ма да 
Про сјач ка пу сто ло ви на. Два пу та су се на сце ни на шли Сид Пје ра Кор не ја 
и Гол до ни је ви и Хил дес хај ме ро ви Све кар и таст. Из из ве шта ја о пу то ва-
њу мо же мо са зна ти да су, пре ма кри ти ча ру Днев ни ка, Ми ло шу Ха џи ћу у 
Со ло ви че вој ко ме ди ји, глум ци „Ф. Ди бар бо ра и А. Мр веч ка би ли у мно гим 
си ту а ци ја ма но ва ва ри ја ци ја оне дво ји це, ко ји ма су Стен Ло рел и Оли вер 
Хар ди да ли већ ан то ло гиј ску ди мен зи ју: по е ти зо ва ли су ко ми ку ба нал ног 
ге га и да ли му пот пу но пра во да се раз ви је у тек сту до на пе то сти“.15 Да ље 
чи та мо да „пре по но ћи, на кон апла у за ка кав то бо же зи до ви овог по зо ри-
шта (Ју го сло вен ско драм ско по зо ри ште, Сце на „Бо јан Сту пи ца“, нап. А. 
М.) ни су ду го до жи ве ли, усле ди ло је по кла ња ње цве ћа и ре чи при зна ња, 
а на сме ја на и за ба вље на пу бли ка је из ла зи ла у то пле ули це Бе о гра да и не-
пре ста но се мо гло чу ти „Мај сто ри, мај сто ри, хва ла…“16 

Ово го сто ва ње SND ре ги стро ва ла је и пра шка штам па, а днев не но-
ви не Rudé právo скре ну ле су па жњу да је „до из во ђе ња пред ста ве у оп-
шти ни Ки сач до шло на по се бан зах тев ње них жи те ља, ко ји ове го ди не 
про сла вља ју 200 го ди на по сто ја ња оп шти не ко ју су осно ва ли њи хо ви 
сло вач ки пре ци“.17

На кон го сто ва ња сви уче сни ци су хва ли ли не са мо то пао при јем код 
зе мља ка – овај пут ни су из о ста ле ни ре чи за хвал но сти упу ће не на адре су 
бе о град ских по зо ри шних де лат ни ка, ко ји су обе та мо од и гра не пред ста ве 
(Сид и Све кар и таст) при хва ти ли уз ода ва ње при зна ња сво јим го сти-
ма. „При ја тељ ски раз го во ри са ју го сло вен ским по зо ри шни ци ма и пред-
став ни ци ма кул тур ног жи во та пру жи ли су нам за до вољ ство да ства ра мо 
за и ста до бро, мо дер но, со ци ја ли стич ко по зо ри ште и да се ни во на ших 
кључ них пред ста ва мо же сме ло упо ре ђи ва ти са европ ским про се ком, ако 

14  Исто.
15  -ab-, Ste jedni z najlepších. – Večerník, 13. XII 1973.
16  Jarmila Malecová, Hvala, Brazislava... – Život, 5. XII 1973.
17  (ař), SND na zájazdu v Jugoslávii. – Rudé právo, 22. XI 1973.
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већ не же ли мо да бу де мо не скром ни и го во ри мо о европ ском вр ху“.18 – 
ова ко је го сто ва ње за кљу чио ди рек тор Сло вач ког на род ног по зо ри шта 
Јан Ка кош (Ján Kákoš).

Срп ско на род но по зо ри ште по но во је го сто ва ло у Сло вач кој тек 1982. 
го ди не, ка да је до пу то ва ло са пред ста ва ма Дол ња зе мља Ђор ђа Ле бо ви ћа 
и са при ме ром пред ста ве ба зи ра ној на свет ској кла си ци, Лор ки ним До-
мом Бер нар де Ал бе. Игра ло се не са мо у Бра ти сла ви већ и у Пје шћа ни ма 
и у Њи три. Кри ти ча ри су под се ти ли на успех Ле бо ви ће ве дра ме Вик то-
ри ја при ли ком го сто ва ња 1969. го ди не и ни су за бо ра ви ли да ин фор ми шу 
о то ме да је Срп ско на род но по зо ри ште из ве ло Дол њу зе мљу као пред-
ста ву ко јом је отво ре на но ва згра да 1981. го ди не. Јед ном од њих ипак је 
сме та ло што је „аутор бр зао, вре ме од ре ђе но за на ста нак дра ме ни је би ло 
до вољ но да се ду бље при ка жу ка рак те ри и од но си“,19 дру ги је опет оце-
нио да „дра ма упр кос бур них до га ђа ја у кон тек сту ре во лу ци је 1848. го ди-
не до но си и ре ша ва са вре ме не те ме и про бле ме“.20 

Из во ђе ње До ма Бер нар де Ал бе не ко ли ци ни кри ти ча ра по слу жи ло је 
опет за по ре ђе ње овог ре ди тељ ског ре ше ња са – у оно вре ме – и у ино-
стран ству нео бич но успе шним ту ма че њем истог на сло ва по зо ри шта у 
Њи три, у ре жи ји Јо зе фа Бед на ри ка (Jozef Bednárik). У но во сад ској пред-
ста ви кри ти ка је на ро чи то оце ни ла глу мач ки улог Ива не Пеј чић, Ксе ни је 
Мар ти нов Па вло вић и Ве ри це Ми ло ше вић (игра ле су Аде лу, Мар ти ри ју 
и Ан гу сти ју). 

Ма ло је па ра док сал но да – иако се у осам де се тим и де ве де се тим го-
ди на ма у сло вач ким по зо ри шти ма при лич но из ра зи то на мет ну ла срп ска 
из вор на дра ма (Ду шан Ко ва че вић, Љу бо мир Си мо вић, Би ља на Ср бља-
но вић и дру ги), у че му је од лу чу ју ћу уло гу имао не у мор ни пре во ди лац и 
из да вач Јан Јан ко вич, али и ре ди те љи ко ји су у срп ским дра ма ма про на-
ла зи ли че сто под сти ца је ко ји су им не до ста ја ли у де ли ма до ма ћих ауто ра 
(Pavol Haspra) или ко ји су се кре та ли из ме ђу обе ју кул ту ра и на соп стве ну 
ини ци ја ти ву до но си ли срп ске под стре ке у сло вач ки кул тур ни кон текст 
(пре све га Љу бо слав Ма је ра, Ми хал Ба бјак) – ин сти ту ци о нал не ве зе из-
ме ђу ре пре зен та тив них по зо ри шних сце на су об у ста вље не. 

Мо жда су у то ме од лу чу ју ћу уло гу од и гра ли ве ли ки фи нан сиј ски зах-
те ви за пред у зи ма ње ова квих раз ме на, мо жда не по ве ре ње у спо соб ност 
парт нер ског ан сам бла да иза зо ве ве ће ин те ре со ва ње гле да ла ца и на пу-

18  G.R., Činohra SND v Juhoslávii. – Film a divadlo, januar 1974.
19  F-a (= Leopold Fiala), Dve drámy. – Hlas ľudu, 23. IV 1982.
20  -sto-, Družobná Tália. – Večerník, 13. IV 1982.
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ни гле да ли шта, а мо жда и чи ње ни ца да ди на ми ка кул тур них де ша ва ња у 
Евро пи ви ше ни је би ла на кло ње на ова квим ве ле леп ним ре пре зен та тив ним 
по ду хва ти ма. Ка сни је су и Сло вач ка и Ср би ја ре ша ва ле на чел не про бле-
ме др жав но-прав ног ка рак те ра, Ју го сла ви ја се рас па ла на кон рат них кон-
фли ка та и вар вар ског „ху ма ни тар ног бом бар до ва ња“,21 Сло вач ка је с дру ге 
стра не мо ра ла у пот пу но сти да из гра ди ин фра струк ту ру но ве др жа ве, та ко 
да ме ђу на род на кул тур на раз ме на ни је би ла те ма „да нас на про гра му“. 

У но вом ве ку до ма ћин Срп ском на род ном по зо ри шту ни је ви ше ње-
гов бра ти слав ски парт нер, не го два пу та узи ма уче шћа на лет њем фе-
сти ва лу Двор ске игре зво лењ ске, што је је ди ни фе сти вал на отво ре ном 
про фе си о нал не по зо ри шне умет но сти у Сло вач кој. Го ди не 2005. на ње му 
је пу бли ка мо гла да ви ди нај бо ље пред ста ве се зо не 2003/2004 – По кон-
ди ре ну ти кву Јо ва на Сте ри је По по ви ћа а две го ди не ка сни је По вра так 
Ка за но ве Ар ту ра Шниц ле ра22 као и ба лет Је зик зи до ва. Опе ру но во сад-
ског по зо ри шта пред ста вљао је кон церт со ли ста Опе ре. Је ди ни кри тич ки 
осврт из пе ра сту дент ки ње бра ти слав ске Ака де ми је из во ђач ких умет но-
сти на во ди да је Упра ва По зо ри шта по ве ри ла Шниц ле ро ву дра му два де-
се то смо го ди шњој ре ди тељ ки Ани То мо вић и ње на кри тич ка при мед ба 
иде у прав цу „прет по след њег из ла ска на сце ну Мар ко ли не као бар ске 
пле са чи це у то ку но ћи не све сно про ве де не са Ка за но вом. Не мо гу ће је 
твр ди ти да у кон тек сту ина че ком пакт ног де ла по сто ји за њу би ло ка кво 
обра зло же ње“.23

Ка да је пре пет го ди на Јан Јан ко вич дао у штам пу сво ју мо но гра фи ју 
Срп ска дра ма у Сло вач кој, при ме тио је да су од 1904. го ди не, ка да је Иван 
Бра њи слав Зох (Ivan Branislav Zoch) пре вео и об ја вио Бал кан ску ца ри цу 
Ни ко ле Пе тро ви ћа, об ја вље на у штам па ној фор ми у Сло вач кој 73 пре во да 
раз ли чи тих срп ских дра ма, а од пре ми је ре де ла Ко сте Триф ко ви ћа По ла ви-
на, по ла во де 1911. го ди не, у из во ђе њу ама тер ског ан сам бла, сло вач ки про-
фе си о нал ни и ама тер ски ан сам бли, али и ра дио и те ле ви зи ја, ре а ли зо ва ли 
су 286 по став ки срп ских дра ма. На овом те ме љу мо гу ће је већ по ста ви ти 
трај ну гра ђе ви ну уза јам них од но са и ве ро ва ти да ће XXI век би ти на кло-
њен раз ме ни кул тур них вред но сти из ме ђу бли ских на ро да.

(Са сло вач ког пре ве ла Кри сти на Ко вач) 

21  Ту жно по зна ти ис каз че шког драм ског пи сца, бив шег пред сед ни ка Че хо сло вач ке Со-
ци ја ли стич ке Ре пу бли ке, Че шко-Сло вач ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке и Че шке Ре пу бли ке, Вац ла ва 
Ха ве ла.

22  Пред ста ва је игра на и у Њи три.
23  Anna Sedláčkova, odvaha lúpať pomaranče. – Smena, br. 158, 12. VII 2007, 18.
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Andrej Maťašik

PATHS FROM THE DANUBE TO THE DANUBE

Summary

The paper of Professor Andrej Maťašik, PhD, a prominent Slovak theatrologist, theater 
historian and critic, offers a review of mutual guest tours of two respectable national theaters – 
the Serbian National Theater from Novi Sad and the Slovak National Theater from Bratislava. 
The author offers detailed information and analysis of mutual guest tours during 1969, 1974 
and 1982, as well as of the participation of the Serbian National Theater in Zvolen Castle Plays 
in 2005. Every visit was organized with three plays on both sides and the author comments on 
each performance on the basis of theatrographic documents collected from the Slovak press. 
The result of these mutual visits was a better acquaintance of national cultures because they 
inspired translators, especially Jan Janković, to offer to the Sloval audience and theater goers, 
especially in the 1980’s and 1990’s, a whole range of current topics covered by prominent 
Serbian playwrights – Dušan Kovačević, Ljubomir Simović, Biljana Srbljanović. The author 
lists an impressive figure of 73 published plays in Slovakia and 286 stage and television 
performances. 
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Весна Крчмар

СРЦЕ У „СЛАМАРИЦИ“

Љубослав Мајера у Српском народном позоришту

СА ЖЕ ТАК: Љу бо слав Ма је ра ра дио је у Срп ском на род ном по зо ри шту 
у ра спо ну од се дам го ди на пет пред ста ва: Кир Ја њу Јо ва на Сте ри је По по ви ћа 
1992, По сле по ла ве ка / А. П. Че хов: Про сид ба+Ме двед+Ју би леј 1993; Три се-
стре А. П. Че хо ва 1995, Мач ка на уси ја ном ли ме ном кро ву Те не сија Ви ли јам са 
1998, Са бир ни цен тар Ду ша на Ко ва че ви ћа 1999. Све пред ста ве су има ле из у-
зет но леп успех и овен ча не су број ним на гра да ма на по зо ри шним фе сти ва ли-
ма. Као ре ди те ља од ли ку је га ис тан чан рад са глум ци ма, сце но гра фи ја је ре-
ду ци ра на, па глу мац на сту па у пр вом пла ну. Та ко бо га то по зо ри шно ис ку ство 
пре но си на кре а ти ван рад са сту ден ти ма у Но вом Са ду и у Бан ској Би стри ци. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ре ди тељ, пред ста ва, Љу бо слав Ма је ра, Кир Ја ња, Про-
сид ба, Ме двед, Ју би леј, Мач ка на уси ја ном ли ме ном кро ву, Са бир ни цен тар. 

Љу бо сла ва Ма је ру сам упо зна ла дав но, мо жда по чет ком де ве де се-
тих, не се ћам се. Се ћам се са мо раз го во ра о ре пер то а ру вој во ђан ских по-
зо ри шта ко ји је По зо ри шни му зеј Вој во ди не ор га ни зо вао на по чет ку се-
зо не, у про сто ри ја ма Уј ви де ки син ха за. На том са стан ку је био ре ди тељ 
Љу бо слав Ма је ра и од мах сам га „усво ји ла“. По сто је љу ди са ко ји ма се 
од пр вог су сре та осе ти ду хов на срод ност. Ра дио је та да ве о ма мно го у 
ра зним по зо ри шти ма у Вој во ди ни али је пр ви по зив да ре жи ра Кир Ја њу 
у Срп ском на род ном по зо ри шту усле дио де цем бра 1992. го ди не. Од мах 
се осе ти ло, у ра ду с глум ци ма, у на шим кон так ти ма у по зо ри шту, да је то 
умет ник ма ло дру га чи јег ре ди тељ ског сен зи би ли те та, бес крај но ма што-
вит, осе ћа јан. Умет нич ки је ста са вао у Бра ти сла ви, на њи хо вој По зо ри-
шној ака де ми ји. 

У слу чај ном су сре ту у ход ни ку Ака де ми је умет но сти, пре де се так 
да на, ка да смо ево ци ра ли успо ме не на пр ву ре жи ју Кир Ја ње, ре као ми 

UDC 792.071.2:929 Majer Lj.
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је да у се би но си осе ћа ње апа три да, јер су га у Бра ти сла ви до жи вља ва ли 
као не ког ко до ла зи из Ју го сла ви је, а у Ју го сла ви ји као не ког ко до ла зи из 
Сло вач ке. Глум ци су у сво јим прет пре ми јер ским из ја ва ма из ра жа ва ли не-
скри ве но за до вољ ство што су има ли сре ћу да ра де с та квим ре ди те љем, 
ко ји их је на у чио да је све јед но став но и при род но, ко ји им је по ка зао да 
се не тре ба сти де ти обич них људ ских емо ци ја.

У Срп ском на род ном по зо ри шту ре жи рао је: Кир Ја њу Јо ва на Сте-
ри је По по ви ћа 26. де цем бра 1992, По сле по ла ве ка / А. П. Че хов: Про сид-
ба+Ме двед+Ју би леј 9. ок то бра 1993; Три се стре А. П. Че хо ва 29. апри ла 
1995, Мач ку на уси ја ном ли ме ном кро ву Те не сија Ви ли јам са 19. ја ну а ра 
1998, Са бир ни цен тар Ду ша на Ко ва че ви ћа 29. ок то бра 1999.

Ин те ре сан тан је по да так о број ча ној за сту пље но сти Љу бо сла ва Ма-
је ре на сце ни Срп ског на род ног по зо ри шта – пет ње го вих пред ста ва оди-
гра не су 278 пу та пред 55.179 гле да ла ца. Зна чи, све ње го ве пред ста ве су 
жи ве ле у про се ку кроз 55 из во ђе ња са по 200 гле да ла ца, а по гле дао их 
је укуп но број гле да ла ца ко ји од го ва ра гра ду сред ње ве ли чи не. Зна чи, 
име Љу бо слав Ма је ра по ста је си но ним за по зо ри шног ре ди те ља, до брог 
ре ди те ља, али и ре ди те ља ко ји је унео спе ци фич ну бо ју у рад с на шим 
ан сам блом. О то ме све до че на пи са не и из го во ре не из ја ве глу ма ца то ком 
при пре ме пред ста ва и не по сред но по сле пре ми је ра. Идем да ље и до пи су-
јем да је Љу бо слав Ма је ра спе ци фи чан ре ди тељ, ори ги на лан у ра ду са го-
то во свим по зо ри шним ан сам бли ма у Вој во ди ни. У то нас уве ра ва и пре-
ци зна ста ти сти ка Де ја на Пен чи ћа По љан ског у пу бли ка ци ји 55 (су сре та) 
Фе сти ва ла по зо ри шта Вој во ди не: „На Су сре ту при ка за но 17 пред ста ва у 
Ма је ри ној ре жи ји у кон ку рен ци ји (две ван кон ку рен ци је) ко ји ма је при-
па ло 26 на гра да. Од че га две за нај бо љу пред ста ву у це ли ни, три Ма је ри 
за ре жи ју, јед на Ма је ри за сце но гра фи ју и јед но, опет Ма је ри, спе ци јал но 
при зна ње за ре жи ју. Од че га пет за пред ста ву у це ли ни, а осам за Ма је-
рин ре ди тељ ски рад. Пред ста ве у Ма је ри ној ре жи ји при ка за не су на још 
15 фе сти ва ла и осво ји ле че тр де се так на гра да. Од че га пет за пред ста ву у 
це ли ни, а осам за Ма је рин ре ди тељ ски рад “.1 

Та ко убе дљи во ве ли ки број при зна ња на по зо ри шним фе сти ва ли ма 
ши ром зе мље, ка ко ре ди те љу та ко и глум ци ма, али и нај ве ћа при сут ност 
на нај ста ри јем драм ском фе сти ва лу, го во ри о не спор ној ре ди тељ ској ве-
шти ни Љу бо сла ва Ма је ре. Ве ро ват но је би ло по треб но ве ће ан га жо ва ње 
тог ре ди те ља у Срп ском на род ном по зо ри шту. Ње го ве ре жи је Сте ри је и 

1  Де јан Пен чић По љан ски, 55 (су сре та) Фе сти ва ла по зо ри шта Вој во ди не, За јед ни ца про-
фе си о нал них по зо ри шта Вој во ди не и По зо ри шне му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2005, 239.
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Че хо ва ап со лут но су обе ле жи ле но ве ре ди тељ ске при сту пе и пред ста вља-
ју ра ди ка лан по мак у ту ма че њу та два кла си ка на ше и свет ске дра ме. 

За ни мљи во је да су све пред ста ве ко је је ре жи рао у Срп ском на род-
ном по зо ри шту до би ја ле По хва лу као нај бо ља оства ре ња у Дра ми у јед-
но го ди шњем пе ри о ду, по во дом Да на Срп ског на род ног по зо ри шта. Из у-
зе так чи ни је ди но пред ста ва Три се стре. 

У ре зи меу мо же мо за бе ле жи ти да Ма је ра у свим сво јим ре жи ја ма 
по ку ша ва да ус по ста ви мост пре ма дру гим љу ди ма, не рет ко го во ри о оту-
ђе но сти у са мом би ћу. Без об зи ра да ли је то Сте ри ја или Че хов, он на-
гла ша ва да су то по ку ша ји при бли жа ва ња ме ђу љу ди ма, по тре ба да се 
љу ди чу ју, раз у ме ју. Он у сво јој ре ди тељ ској рав ни ни ве ли ше ат мос фе ру 
Сте ри је и Че хо ва. Он је ре ди тељ ко ји из у зет но ра ди с глум ци ма, све је у 
сце но гра фи ји под ре ђе но глум цу, па је за то сце но гра фи ја све де на. Та ко ће 
се по ја ви ти сим бо лич на сла ма ри ца, мо бил на и ла ка сце но гра фи ја за сва 
мо гу ћа пу то ва ња и го сто ва ња пред ста ве Кир Ја ња.

Љу бо сла ва Ма је ру до жи вља вам као чо ве ка ин те гри са ног у обе кул-
ту ре, у сло вач ку и у на шу. У Сло вач кој је ре жи рао Ко ва че ви ће ве дра ме, 
у Ки кин ди дра ме сло вач ких ауто ра. По ку ша вао је увек да на пра ви мост 
из ме ђу две кул ту ре ко је су му бли ске. А по зо ри ште је иде ал но за пра вље-
ње та квих мо сто ва, јер се ба ви нај бит ни јим ства ри ма, а то су емо ци је и 
драм ске си ту а ци је.

Кир Ја ња
Пр ви су срет са Срп ским на род ним по зо ри штем иза звао је ра дост у 

ње му за то што се тај ча роб ни спој до го дио баш на тек сту Сте ри је. Би ло је 
из не на ђу ју ће и по ма ло па ра док сал но ње го во по ре ђе ње с бо ле шћу, јер је 
Сте ри ју упо ре дио с не из ле чи вом ко жном бо ле шћу, с псо ри ја зом. Учи нио 
је то за то што је Сте ри ја та кав аутор, јер „ако јед ном обо лиш од ње га – 
ски даш слој по слој ко же и сва ки пут се по ја ви тај бе лег, тај знак, не што 
што оста је веч но у те би. Дра го ми је што сам за ра дио ту бо лест ко ја се 
зо ве Сте ри ја“.2

Сте ри ју на да ље упо ре ђу је с Че хо вом, јер су ли ко ви из ње го вих дра ма 
вр ло слич ни Сте ри ји ним. Сма тра да је чак и жан ров ска од ред ни ца Че хо-
вље вих дра ма вр ло бли ска Сте ри ји ном раз ми шља њу, „на ро чи то ка да се 
го во ри о Ро до љуп ци ма и Кир Ја њи. Ту је та огром на че жња, огром на жуд-

2  Љу бо слав Ма је ра, Па ра докс но си у се би драм ску тен зи ју, при пре ми ла Ду шка Ра ди во је-
вић, (са кон фе рен ци је за но ви на ре 22. де цем бра 1992). – По зо ри ште, 5/6/7, ја ну ар–март 1993, 1.
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ња за не чим што је, за пра во, не до хва тљи во“.3 Па ра фра зи ра ју ћи ми шље ње 
Јо ва на Хри сти ћа, сма тра да су Сте ри ји не дра ме по ма ло ста тич не, дра ма-
тур шки гле да но, али у то ме про на ла зи огро ман драм ски на бој. У то ме 
на зи ре су шти ну и срж ле по те Сте ри ји не. Же ља је „оти ћи не где да ле ко, 
уз диг ну ти се из над ове рав ни це, од ле те ти не где, мо жда у Ати ну, мо жда 
у Аме ри ку – то су Три се стре, то је Га леб, то је Ви шњик, где оста је слу га 
сâм, по ра жен, с јед ним је ди ним би ћем ко је му пре о ста је, а то је мач ка“.4

Ка да је реч о са мој по став ци Кир Ја ње, ни је тра жио сцен ску сен за-
ци о нал ност, не го је тра жио са мо сен за ци ју у љу ди ма, у од но си ма из ме-
ђу ли ко ва. „Сви ти еле мен ти ко ји се до не су у про стор вр ло су жи вот ни, 
сва ко днев ни, али иза тих обич них пред ме та ро ди се не што што по ста је 
знак, по ста је сим бол, по ста је ме та фо ра. Чи ни ми се да је та кав при ступ 
за пра во и Сте ри јин. То је шкр тост у ре пли ци: ди ја лог је вр ло су жен, вр-
ло зби јен, шкрт у го вор ној рад њи, али пре ци зан, та чан. Тач ност, не зна чи 
ис кљу чи вост. Он да је мо гућ ност ин тер пре та ци је ви ше сло је ва, и то тра-
же ње раз ли чи тих ва ле ра, ре ди те љу је ле по при чи та њу, али још леп ше у 
ра ду с глум ци ма, у от кри ва њу свих ма лих кра сти ца, ски да њу јед ног по 
јед ног сло ја ко же ко ја је – или на ли ку, или са ли ком, или у ли ку…“.5

Глав ну те му ре ди тељ озна ча ва као те му апа три да ко ји не при па да 
овој сре ди ни, а за пра во су штин ски јој при па да. На рав но, то је па ра докс, 
јер ре ди тељ го во ри о стран ци ма ко ји су у на ма, без об зи ра да ли смо у 
вла сти тој зе мљи или не. Сто га за кљу чу је: „Ми смо стран ци ме ђу соб но, с 
љу ди ма ко ји су нам нај бли жи“.6

Прет по ста вља да су то ком ра да ус пе ли да на ђу ме ру ко ја не ће апо-
стро фи ра ти Кир Ја њу као стран ца, не го ће апо стро фи ра ти и оста ле ли-
ко ве као стран це у ме ђу соб ном жи вље њу. Ни је по ку ша вао да на пра ви од 
Кир Ја ње не ко га ко ће но си ти ма ску, већ је те жио про на ла ску оног што 
је људ ско у ње му. Мо жда је Кир Ја њу мо гу ће од ре ди ти као ин фан тил ног, 
до ми ни ра ин фан тил на же ља, че жња за не чим, без об зи ра да ли то вре ди 
има ти или не. Тај рас ко рак, тај кон фликт, но си у се би тра гич ну нит, и то 
је па ра ле ла с Че хо вом. Ре ди тељ сма тра да Кир Ја ња ни је ко ме ди ја, не го је 
дра ма, и то не дра ма по је дин ца не го дра ма сре ди не. Ира ци о нал на же ља 
за тим ци ље ви ма ипак има не чег ле пог у се би, та ко да је Кир Ја ња у тој 
ира ци о нал но сти за пра во сим па ти чан, иако ра ци о на лан чо век ни је у ста-

3  Исто.
4  Исто.
5  Исто.
6  Исто.
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њу да га раз у ме. Твр до гла вост, не то ле ран ци ја, али на кра ју – по у ка суд би-
не – при мо ра ни смо да жи ви мо за јед но, она кви ка кви је смо.

Ње гов ре ди тељ ски по сту пак са сто ји се у гра ђе њу це ле при че на па-
ра док су. Њи ме је гра дио ка ко ли ко ве та ко и си ту а ци је. „Па ра докс но си у 
се би јед ну огром ну драм ску тен зи ју и чи ни ми се да је нај при клад ни ји за 
ово драм ско шти во“, за кљу чу је ре ди тељ Ма је ра. 

Пред ста ва Кир Ја ње има ла је дуг сцен ски жи вот и из ве де на је 114 
пу та пред 25.143 гле да о ца. Би ла је од оних ду го ве ких пред ста ва Срп ског 
на род ног по зо ри шта ко је су до жи ве ле пре ко 100 из во ђе ња. Игра на је за-
кључ но са се зо ном 1999/2000. Об и шла је мно ге фе сти ва ле и осво ји ла 
број не на гра де. 

По во дом Да на СНП (11. јул 1993) Го ди шње на гра де до би ли су Љу-
бо слав Ма је ра за ре жи ју Кир Ја ње; Мир ја на Гар ди но вач ки за уло гу Ју це 
и Вла ди слав Ка ћан ски за уло гу Кир Ја ње. Пред ста ва Кир Ја ња је до би ла 
По хва лу као нај бо ља пред ста ва у јед но го ди шњем пе ри о ду, из ме ђу два 
Да на СНП. На 43. су сре ту вој во ђан ских по зо ри шта у Срем ској Ми тро-
ви ци, пред ста ва Кир Ја ња је на гра ђе на као нај бо ља пред ста ва у це ли ни, 
на гра да за нај бо љу ре жи ју при па ла је Љу бо сла ву Ма је ри, на гра да за нај-
бо љу сце но гра фи ју при па ла је Ве ли за ру Ср бља но ви ћу; глу мач ке на гра де 
су до би ли: Вла ди слав Ка ћан ски за уло гу Кир Ја ње; Мир ја на Гар ди но вач-
ки за уло гу Ју це; Ли ди ја Сте ва но вић за уло гу Ка ти це. На 38. Сте ри ји ном 
по зор ју Сте ри ји ну на гра ду за глу му до би ла је Мир ја на Гар ди но вач ки за 
уло гу Ју це; Сте ри ји ну на гра ду Окру глог сто ла кри ти ке за нај бо љу пред-
ста ву; на гра ду Но во сад ске бан ке за нај бо ље глу мач ко оства ре ње до био 
је Вла ди слав Ка ћан ски за уло гу Кир Ја ње; На гра да „Зо ран Рад ми ло вић“ 
за глу мач ку бра ву ру при па ла је Ли ди ји Сте ва но вић за уло гу Ка ти це. На 
Гар дош фе сту 1993. пред ста ва Кир Ја ње про гла ше на је нај бо љом пред-
ста вом, а глу мац Вла ди слав Ка ћан ски је до био на гра ду за глу мач ко оства-
ре ње. На Вр шач кој по зо ри шној је се ни 1993. на гра ђен је Љу бо слав Ма је ра 
за нај бо љу ре жи ју, а Вла ди слав Ка ћан ски за глу мач ко оства ре ње. Та ко ђе 
је Љу бо слав Ма је ра на гра ђен за нај бо љу ре жи ју на По зо ри шним све ча-
но сти ма у Мла де нов цу 1993. 

Зна чи, као нај бо ља пред ста ва про гла ше на је на два фе сти ва ла: Су сре-
ту вој во ђан ских по зо ри шта и на Гар дош фе сту. Ре ди тељ је до био на гра ду 
на три фе сти ва ла. Не сум њи во да је ње го ва ре жи ја Кир Ја ње пред ста вља-
ла но во чи та ње Сте ри је и ра ди ка лан по мак у од но су на оста ле по став ке.
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Кри ти ка о пред ста ви Кир Ја ња
По во дом пре ми је ре по ја ви ле су се број не кри ти ке, ве ћи на кри ти-

ча ра упо ре ђи ва ла је пред ста ву Кир Ја ње Срп ског на род ног по зо ри шта 
са пред ста вом Кир Ја ње у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду ко ја је би ла 
прет ход но ве че. 

Обич но су пр ве кри ти ке оне ко је се по ја вљу ју на ра дио-та ла си ма. 
Ду ши ца Пе јо вић, ду го го ди шњи по зо ри шни кри ти чар Ра дио Но вог Са да, 
по ре де ћи обе по став ке Кир Ја ње, бе ле жи:

„Ма је ри ни ју на ци су ме ђу соб ни стран ци и кад Ју ца опе ре бла то с 
но гу, спре ма ју ћи се на не из бе жни пут, а про па ли Кир Ди ма, и сâм Грк и 
твр ди ца, до не се на сце ну жен ски ше шир, ја сно је да ће они сву где, где год 
да оду, сво јим сит ним стра сти ма стран ство ва ти и од се бе са мих.

Вла ди слав Ка ћан ски ко ји игра Кир Ја њу, и сâм као Еј дус, склон све-
де ном, ми ну ци о зном из ра зу, овај пут се раз мах нуо и отво рио као глу мац, 
ме ко том из ра жа ја от крио мно ге ва ле ре Кир Ја њи не при ро де. Нај у збу дљи-
ви је, го то во бол не су сце не ње го вог про до ра у ли рич но, у нај ду бље ту ге 
и ра не чо ве ка ко ји нај ви ше на све ту во ли но вац, а ко ме се јед но за дру гим 
ре ђа ју не во ље, од во де ћи га у пот пу ну про паст.

Све у све му, но во сад ска по став ка Кир Ја ње пле ни по е тич но шћу и 
емо ци јом и сто га је ма ње искри ла ко мич ним ак цен ти ма, а ви ше људ ском 
тра гич но шћу и ду бо ком ту гом. Она је по зо ри шним сред стви ма ујед на че-
на и хар мо нич на це ли на…“.7

По зо ри шни кри ти чар Днев ни ка су шти ну, кључ пред ста ве про на ла зи 
упра во у про бле му стран ство ва ња, стран цу у са мом се би:

„Стра нац, апа трид, из дво јен је зи ком, кул ту ром и по ре клом, изо ло-
ван као ма њи на у ве ћин ској сре ди ни, то је Кир Ја ња Љу бо сла ва Ма је ре и 
то је кључ пред ста ве ко ју је, го сту ју ћи у Срп ском на род ном по зо ри шту, 
по ста вио на сце ну са Вла ди сла вом Ка ћан ским у на слов ној уло зи. Ма је ра, 
уз Де ја на Ми ја ча, сва ка ко нај стра стве ни ји и нај ра ди кал ни ји ис тра жи вач 
и ту мач Јо ва на Сте ри је По по ви ћа на на шим сце на ма, узи ма пре ми су о 
стран ство ва њу као кôд ко ји је Ми јач ина у гу ри сао сво јом пред ста вом Кир 
Ја ње пре де се так го ди на, али је у том ко ди ра њу мо жда тач ни ји, до след-
ни ји, у сва ком слу ча ју ра ди кал ни ји од Ми ја ча. Он ан тро по ло ги зу је Ја њи-
ну дра му као дра му кон крет ног ре а ли стич ког, жи вог ли ка. Ти ме до во ди у 
пи та ње ко ме диј ску фор му (и тип ски ка рак тер ли ца у њој) про бле ма ти зу је 
жа нр и чи ни по мак ка дра ми, ка тра ге ди ји. Он при том па жљи во опи па ва 

7  Ду ши ца Пе јо вић, Но во сад ска по став ка „Кир Ја ње“ пле ни по е тич но шћу. – По зо ри ште, 
1/2/3, сеп тем бар–но вем бар 1993, 4.
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праг из др жљи во сти драм ског ма те ри ја ла и у том жан ров ском по ме ра њу 
иде са мо оно ли ко ко ли ко Сте ри ји ни ли ко ви и ње го ва драм ска струк ту ра 
мо гу да из др же. Ус пут, мо же би ти, гу би ко мич ку дис тан цу, али до би ја на 
ин тим но сти, на уну тра шњој драм ској тен зи ји“.8

Бе о град ски кри ти чар Ми лу тин Ми шић при ме ћу је да је ре ди тељ у 
тим сно ви ђе њи ма Сте ри ји них ју на ка пре по знао еле мен те Че хо вље ве дра-
ма тур ги је. Сход но свом до са да шњем ре ди тељ ском ру ко пи су, сме стио их 
је у скром ни ји, све де ни ји де кор у ко ме је сва ки еле ме нат до ве ден до сим-
бо ла од огром не сла ма ри це ко ја је Кир Ја њин нај дра го це ни ји тре зор и 
ди ван за ун тер хал то ва ње, до „не ко ли ко ба ла сла ме у зе мља ној га ми вој-
во ђан ског тла“.9 

Мла ди кри ти чар Не дељ ног Днев ни ка Ми ки Ра до њић про на ла зи да је 
ре ди тељ про на шао пра ву ме ру у по зо ри шном из ра зу, об је ди њу ју ћи и глу-
му, и драм ске си ту а ци је, и сце но гра фи ју, и све тло, и му зи ку. Ми сли да је 
ре ди тељ у то ме не по гре шив.10 

По зо ри шни кри ти чар из Бе о гра да – Зо ран Р. По по вић, нај вер ни ји 
ду го го ди шњи кри ти чар и пи сац нај леп ших за пи са о умет нич ким до ме ти-
ма Срп ског на род ног по зо ри шта, пра ви, по сле ду го вре ме на, по сле ви ше 
од гле д них пред ста ва свој по ма ло фи ло зоф ски за пис о „сла ма ри ци“, сце-
но граф ском кљу чу пред ста ве: 

„Пред ста ва Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду пре све га је 
по све та Мра ку као окру же њу у уну тар њем Про сто ру, и ви спре на екс пер-
ти за и сво је вр сна по хва ла ми то ло ги ји Сла ма ри це (сре ди шту свих на ших 
ан то ло ги ја, би о гра фи ја etc) – не скро ви шту бла га, већ вер ном пра ти о цу, 
веч ном пр тља гу стра дал ни ка и иде а ли ста, те ре ту и по но ру у ком се чу ва ју 
и у ком не ста ју све же ље. Ре ди тељ ус по ста вља од нос пре ма Сте ри ји ном 
ша љи вом по зо ри шту о људ ским по ро ци ма с по у ком и ис пра вле ни јем на 
кра ју, пре ва зи ла зе ћи оп сег уоби ча је них, ва же ћих ту ма че ња. Та ко Кир Ја-
ња ни је са мо тра ги ко ме ди ја стран ца, шти во са спрет но уокви ре ним драм-
ским су ко бом (прот ка ним и сме хом и опо ме ном) љу ди раз ли чи тих кул-
ту ра (са освр том на оне ко је му чи на сле ђе но-усво је но ’не што из ме ђу’), 
тем пе ра ме на та или по и ма ња Све та – Жи вље ња – Ду го ва ња, ’но вих’ и 
’ста рих’ на ро да и об ра дом пра те ћих пси хо-со ци јал них мо ти ва из аспек та 
твр дич лу ка, ко лек тив ног па ра но ид ног син дро ма и сл. Ви ђе ње Љу бо сла ва 
Ма је ре, про ми шље но и ра зло жно, су ге ри ше ко мад не по зна тог Сте ри је о 

8  Да рин ка Ни ко лић, Но мад ска тра ге ди ја. – Днев ник, 20. де цем бар 1992.
9  Ми лу тин Ми шић, Кир Ја ња на не бе ским ви си на ма. – Бор ба, 29. де цем бар 1992.
10  Ми ки Ра до њић, Свет мр твих – свет жи вих. – Не дељ ни Днев ник, 12. но вем бар 1999, 29.
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шкр то сти Све та и укле то сти по је дин ца, о Че ка њу као Жи вље њу, веч ном 
Чо ве ко вом чу ва њу за Дан ко ји не ће до ћи, по след њем очај нич ком по ку-
ша ју да се од бра ни пра во на уза луд ност на да ња у бо ље Су тра, о ла ко вер-
но сти, ин фан тил но сти Чо ве ка-Де те та о Нео ства ри во сти и не ис пу ње њу, о 
не ку пље ном Ше ши ру и не до хват ном луфт ба ло ну што во ди у Аме ри ку; и 
још: о Стран цу Чо ве ку у Све ту, стран ство ва њу Чо ве ка у се би, о из ве сној 
Уса мље но сти, о не из бе жно сти и ја ло во сти Сна, о муч ној, за там ње ној ве-
дри ни као ви до кру гу ко ја не пре ки да Чо ве ков по крет да ље са сла ма ри цом 
на ра ме ни ма. Им пре си о ни ра по себ на сцен ска пи сме ност ре ди те ља чи ме 
се по зо ри шно ар ти ку ли шу бит ни ни вои де ла.

… Ја ња не пре кид но из ми че и се би са мом и соп стве ној за да то сти.
Пред ста ва Љу бо сла ва Ма је ре ни је пе си ми стич ка: она за пра во објек-

ти ви зу је оп ти ми зам, ба ви се Бу дућ но шћу, по гле дом у Су тра. А Су тра ће 
би ти там но и на ше. Са Ср цем у сла ма ри ци“.11

Кри ти чар је на слу тио ту ан ти ци па тор ску ди мен зи ју ко ју сва ко до бро 
умет нич ко де ло има, али је осе тио и тај то пли там ни пе си ми зам, осе тио 
је на ше ср це у сла ма ри ци. 

По сле по ла ве ка
По сле не пу них де сет ме се ци Љу бо слав Ма је ра се по ја вљу је као већ 

ва ља но осве до чен ре ди тељ, ре ди тељ ко ји уно си но ви не у рад и дру га-
чи јег је сен зи би ли те та. Као се ћа ње на ве ли ког ре ди те ља и омаж Ју ри ју 
Љво ви чу Ра ки ти ну, пред ло же но је да се ра ди пред ста ва По сле по ла ве ка 
/А. П. Че хов: Ме двед + Ју би леј + Про сид ба, ко ја је пре ми јер но из ве де на 
9. ок то бра 1993. Пред ста ва је озна ча ва ла но ви ну у чи та њу Че хо ва. 

Ре ди тељ про на ла зи у три јед но чин ке иде а лан спој за при чу о на шој 
за ба ри ка ди ра но сти из ме ђу уну тра шњих хте ња, не мо гућ но сти да слу ша-
мо јед ни дру ге, да се ви ђа мо и осе ћа мо, јер смо при мо ра ни да жи ви мо 
за јед но.

Фор му пред ста ве про на ла зи у дра ма тур ги ји, ко ја но си и дра ма тур ги-
ју сцен ског про сто ра. Пред ста ву је ра дио као са став ни део фун да мен тал-
ног ра да на са мом тек сту. То име ну је ре жиј ском дра ма тур ги јом, дра ма-
тур ги јом сцен ског про сто ра и свих еле ме на та, али у пр вом ре ду то је рад 
с глум ци ма ко ји чи не це ли ну. Сма тра да је не по треб но пра ви ти сен за ци ју 
у том про сто ру. „Сце но гра фи ја је то. Сен за ци ја тре ба да бу де за ме на за 

11  Зо ран Р. По по вић, Кроз мрак: ими та ци ја жи во та. – По зо ри ште, 1/2/3, сеп тем бар–но-
вем бар 1993, 15.
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су шти ну. Нај бит ни је је да као гле да лац до би јем ин фор ма ци ју у ком про-
сто ру и с ко јим еле мен ти ма. Ко ло рит пред ста ве је би тан у кон цеп ту ал ном 
си сте му“.12

Про сид бу и Ме две да по сма тра као те мат ски по ве за не јед но чин ке, а 
Ју би леј је рам ко ји све то спа ја: да би смо про сла ви ли не што што уоп ште 
ни смо за слу жи ли. „Да ли смо за слу жи ли про сла ву, а про сла ву ка квог ју-
би ле ја, то је ко мен тар ко ји крај пред ста ве и да је. Не ма ме ста за сла вље, 
не ма ме ста за шам па њац. Без об зи ра што код Че хо ва и јед на и дру га и 
тре ћа јед но чин ка за вр ша ва ју са шам пањ цем и ве ли ком ра до шћу“.13

Ре ди тељ сво ју зах тев ност пре ма глум ци ма са да усме ра ва и пре ма 
гле да о цу. Раз ми шља ње је по ма ло не тра ди ци о нал но и не ша блон ско, јер 
се све до га ђа у јед ном про сто ру, сук це сив но и си мул та но, не по ти ску ју ћи 
па жњу гле да ла ца. Мо жда је по треб но да се пред ста ва гле да два пу та.

Ре ди тељ тра жи не што што Че хов у са мом тек сту има, је ди но што 
не ће – не ма по што ва ња ње го ве чу ве не мак си ме, да пу шка ко ја се по ја ви 
у пр вом чи ну, мо ра да оки не у тре ћем – али ов де не пу ца ни јед на пу шка, 
пу ца ју са мо ша во ви.

Ре ди тељ на мер но оте жа ва пер цеп ци ју гле да ла ца, да би го во рио о 
иде ји пред ста ве. Че хов је та кав ма те ри јал – да је не ва жно да ли спо ми ње-
мо по ла ве ка, спо ми ње мо век и по, јер то је пла сте лин ко ји се ни ка да не 
осу ши, за кљу чу је ре ди тељ. 

Кри ти ка пред ста ве По сле по ла ве ка
Кри ти чар но во сад ског ли ста Днев ник по ла зи од сце но гра фи је као 

кљу ча за раз у ме ва ње ре жи је. За то пра ви за ни мљи во по ре ђе ње да је сце-
но гра фи ја као за Јо не ско ве Сто ли це, па се пи та да ли је то пу то каз ко јим 
упу ћу је гле да о ца или је то са мо слу чај на, мо жда и про из вољ на асо ци ја-
ци ја. За кљу чу је да код Ма је ре не ма слу чај но сти. Из ри чи то твр ди да је он 
ре ди тељ чвр стог, ри гид ног кон цеп та. На да ље за кљу чу је да је сце но гра-
фи ја че сто „кључ за раз у ме ва ње пред ста ве, кôд ко ји от кри ва сву сло је-
ви тост ње них зна че ња и сим бо ла. Увек ми ни ма ли стич ка, јер код ње га су 
еле мен ти сце но гра фи је ујед но и сцен ски ре кви зи ти, и увек с пот пи сом 
са мог ре ди те ља. Оно што су би ли сто ло ви у ње го вим Ро до љуп ци ма, или 
сла ма ри ца у Кир Ја њи, то су сто ли це у пред ста ви ко ју смо, у су бо ту уве-
че ви де ли на Ка мер ној сце ни Срп ског на род ног по зо ри шта под на сло вом 

12  Са кон фе рен ци је за но ви на ре при пре ми ла Д. Р. – По зо ри ште, 1/2/3, сеп тем бар, ок то бар, 
но вем бар 1993, 10.

13  Исто.
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По сле по ла ве ка. Реч је о оно ме што се у дра ма тур шком по ступ ку на зи ва 
кон та ми на ци јом, о сво је вр сном спа ја њу три Че хо вље ве јед но чин ке: Ме-
двед, Про сид ба и Ју би леј у јед ну драм ску це ли ну“.14

Ма је рин кон цепт иде ди рект но из са мог Че хо ва и ус по ста вља лук 
до да на шњег вре ме на, јер да на шњи Че хов, сма тра кри ти чар ка, мо ра би ти 
ра ди ка ли зо ван. Та мо где је пи сац иро ни чан, Ма је ра ус по ста вља гро те-
ску…

Че хов је, као да твр ди Ма је ра, аутен ти чан пи сац те а тра ап сур да, за-
кљу чу је кри ти чар ка Днев ни ка. И у овој пред ста ви Љу бо сла ва Ма је ру пр-
вен стве но ин те ре су је од су ство ко му ни ка ци је ме ђу љу ди ма. За ни мљи во 
је да је ан самбл, ко ји је био, као рет ко ка да, са вр ше но ди сци пли но ван, с 
ма те ма тич ком пре ци зно шћу ту ма чио ре ди те ље ву иде ју.

 Кри ти чар Ра дио Бе о гра да До бри во је Илић ис ти че хра брост ко јом се 
ре ди тељ упу стио у ри зи чан дра ма тур шко-сцен ски екс пе ри мент – три Че-
хо вље ве јед но чин ке при ка зу је исто вре ме но, као па ра лел не рад ње, у ис-
том про сто ру и вре ме ну, у је дин стве ној сце но гра фи ји ко ју чи ни не ко ли ко 
сто ли ца.

„Ди жу ћи го вор ни то нус не што из над нор ма ле, по го то во за ка мер ну 
сце ну где се све то од и гра ва, Ма је ра ја сно ста вља до зна ња гле да ли шту 
сво ју основ ну на ме ру – да при ка же нас, љу де овог вре ме на у го то во хи-
сте рич ном рас по ло же њу, где сви не што ви ком об ја шња ва мо, а ни ко ни-
ко га не чу је. Че хо вље ве јед но чин ке пу не ко мич них не спо ра зу ма и обр та, 
не ра зу ме ва ња и кон флик та, по слу жи ле су као из у зет но шти во за та кав 
екс пе ри мент. По све му су де ћи ус пео!“15

Кри ти чар за кљу чу је да је бо ја зан ре ди те ља за не ра зу ме ва ње нео сно-
ва на, да ни су по треб на два гле да ња, јер, вир ту о зно ба ра та ју ћи пре пли-
та њем ре пли ка, омо гу ћу је гле да о цу да пра ти три то ка рад ње без ика квог 
на пре за ња. У до број са рад њи са глу мач ком еки пом, ре ди тељ је пре ва зи-
шао сла бо сти та квог по ду хва та и на пра вио за ни мљи ву, раз го вет ну и пит-
ку по зо ри шну пред ста ву. 

Кри ти чар ка Ра дио Но вог Са да ис ти че но ви при ступ Че хо ву, јер је 
Ма је ра на мер но де кон та ми ни рао драм ско тки во три јед но чин ке, „фраг-
мен тар но их и по слич но сти мо ти ва, про бле ма, ми са о ној и је зич кој асо-
ци ја тив но сти ис пре плео у пле те ни цу но ве есте тич ке и сми сле не це ли-
не“.16 Ра ди да ље илу стра тив но сти, кри ти чар ка по ми ње кон цеп ту ал ни 

14  Да рин ка Ни ко лић, Че хов у те а тру ап сур да. – По зо ри ште, 1/2/3, сеп тем бар, ок то бар, 
но вем бар 1993, 11.

15  До бри во је Илић, Пр ви про грам Ра дио Бе о гра да, 10. ок то бар 1993.
16  Ду ши ца Пе јо вић, Но ви при ступ Че хо ву. – Ра дио Но ви Сад, 12. ок то бар 1993.
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при ступ, јер је од три на чи нио јед ну јед но чин ку, до ка зу ју ћи без гра нич ну 
ком плек сност ствар но сти. „У овом слу ча ју тач но сти, од но сно уни вер зал-
но сти Че хо вље вих лу цид них за па жа ња о то ме ко ли ко смо сви огре зли у 
се бич но сти, ма те ри ја ли зму, су је ти, на ви ка ма и на по кон, ка ко смо при ну-
ђе ни да жи ви мо јед ни с дру ги ма, не уме мо да ко му ни ци ра мо“.17 Го во ри о 
за тво ре ним, хер ме тич ним ин ди ви ду ал ним и дру штве ним све то ви ма, што 
је кри ти чар ки при ли ка да се под се ти Ма је ри не ре жи је Кир Ја ње. 

Пред ста ва је би ла ду гог ве ка, игра на је до се зо не 1998/99, оства ру-
ју ћи 67 из во ђе ња пред 5465 гле да ла ца. И са овом пред ста вом Љу бо слав 
Ма је ра је по ка зао свој не ве ро ват ни дар да ра ди с глум ци ма, та ко је дво је 
глу ма ца (ко ји ни су би ли то ли ко при сут ни у пред ста ва ма по след њих го-
ди на) до би ло на гра де и у СНП и на Су сре ту вој во ђан ских по зо ри шта. 
На гра де су раз ли чи те и број не:

 По во дом Да на СНП (11. јул 1994) пред ста ва По сле по ла ве ка / А. П. 
Че хов: Ме двед+Про сид ба+Ју би леј је до би ла По хва лу као нај бо ље го ди-
шње оства ре ње у Дра ми. Гор да на Ка ме на ро вић је на гра ђе на за уло гу На та-
ли је. Пред ста ва је из ве де на на 44. су сре ту вој во ђан ских по зо ри шта (Сом-
бор 1994) и на гра ђе ни су: Гор да на Ка ме на ро вић и Ми ро слав Фа бри.

Три се стре
По сле две го ди не по но во су се у Срп ском на род ном по зо ри шту су-

сре ли Љу бо слав Ма је ра и Че хов, са да но ви, Три се стре ко је су пра ста ри 
сан глу ма ца и про ве ра ква ли те та свих по зо ри шта. Пре ми је ра се до го ди ла 
при кра ју се зо не 1994/95, 29. апри ла 1995. Ре ди тељ ску екс пли ка ци ју у 
ли сту По зо ри ште на сло ви ла сам као Ва пај за до бро том. 

Ре ди тељ је по шао од прет по став ке да је ис ку ство ра да са драм ским 
пред ло шком Че хо ва по треб но, ка ко ње му та ко и глум ци ма, јер све је то 
про ве ра до ра сло сти Че хо ву.

Сле де ћа прет по став ка је да су Три се стре за сва по зо ри шта и за сва 
вре ме на, под усло вом да ре ди тељ има по де лу. По треб но је до вољ но хте-
ња, са мо све сти, же ље да се упу сти у бор бу са Че хо вом, без об зи ра на 
огро ман ауто ри тет што је сâм Че хов. „Мо мен ти у ко ји ма ће се до та ћи 
Че хо вље ве ми сли, ат мос фе ра, до жи вља ва ње све та – су вр ло бит ни, то 
су дра гу љи ко је успе ва мо да отрг не мо из ње го вог бла га. Он ну ди мно го 
ви ше не го што смо ми у ста њу да узме мо“.18 Ње гов афи ни тет за Че хо ва 

17  Исто.
18  По зо ри ште, 8/9, мај–јун 1995, 16. 
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је огро ман за то што ну ди оби ље ма те ри ја ла, та на ног као ко пре на, ми ну-
ци о зно, фи ли гран ски. То што је по ну ђе но је по пут пра ве чип ке. Сма тра 
да ту не ма ве ли ких по те за, јер то је гра фич ки лист, то је гра фич ка ми ни-
ја ту ра, без об зи ра да ли је то Че хо вље ва јед но чин ка или су то ње го ви ве-
ли ки ко ма ди. Ли ко ви и све си ту а ци је код Че хо ва су фи но на пра вље не, па 
је нор мал но што то ин три ги ра. По треб но је ве ли ко ис ку ство, ка ко људ ско 
та ко и ре ди тељ ско, глу мач ко, пред зна ње и не ве ро ват на осе тљи вост да се 
Че хов до бро ура ди. Све то што по сто ји у на ма тре ба пре по зна ти, те фи-
не ви бра ци је ко је су код Че хо ва, оне су и код нас, са мо што ми жи ви мо 
дру га чи ји жи вот, жи ви мо га у гло ба лу, пре ла зи мо пре ко сит ни ца или их 
не при ме ћу је мо. „Ту те зу сам по ку шао да ура дим код ’пр вог’ Че хо ва. По-
сто ји пи та ње: Због че га Че хов? По сто ји јед на ре пли ка код Со љо ни ја ко ји 
је ег зе ку тор код Три се стре. Пре из ла ска на дво бој ци ти ра пе сни ка: ’Па 
се ћа те се сти хо ва, а он бун то ван тра жи пут као да бу ра но си мир’. 

Мо ра мо да се бо ри мо про тив се бе и свог зла у на ма, не у дру ги ма, 
бор ба за ме ња ње све та по чи ње у на ма са ми ма. Не про тив не ког не го про-
тив се бе. До бро Аме ри кан ци ка жу, што не ку пе три кар те и не оду у Мо-
скву. Жа ли мо се али шта смо ура ди ли про тив то га. 

При ка за ти Три се стре као дра му у Са ра је ву је брех ти јан ски при ступ, 
игра за плебс. Игра ње на дра му. То ни је па тос у ан тич ком сми слу, то је 
па те ти ка, то је по треб но да би де ло ва ло на дру ге. Не ве ру јем да су оне 
пле ме ни те, оне су зле, по ку ша вам да ис при чам да је то мој ва пај за до бро-
том, ва пај да бу де мо до бри јед ни пре ма дру ги ма“.19

За ни мљи ви су за пи си глу ма ца пред пре ми је ру. Ја сна Ђу ри чић (Ири-
на) на гла ша ва да је то био њен пр ви су срет с ре ди те љем Љу бо сла вом Ма-
је ром ко ји је вр ло ин те ре сан тан ре ди тељ, јер има дру га чи ји при ступ, њој 
са свим нов. Дра го јој је што је на у чи ла не што но во. „Ин си сти ра на то ме 
да не ма ја сно де фи ни са ног од но са, ни ти ја сно де фи ни са не емо ци је, не го 
ни ка да ни је са мо јед на емо ци ја не го су увек у пи та њу две или три. Би ло 
је не спо ра зу ма док ни сам схва ти ла да је то као у жи во ту“.20 

Јед на од пр вих кри ти ка по ја ви ла се у но во сад ском Днев ни ку и Да-
рин ка Ни ко лић пи ше о не ким но вим сло је ви ма у ре жи ји Љу бо сла ва Ма-
је ре. У пр вом ре ду ис ти че чи ње ни цу да ре жи ра докра ја. Због то га је то 
ра зу мљи ва пред ста ва чак и за гле да о ца ко ји се пр ви пут су сре ће са чу-
де сним Че хо вље вим ко ма дом Три се стре, јер зна да су при зо ри са ко ји-
ма смо су о че ни „са мо се ћа ње, амар корд, уре за ни у пам ће ње не јед на ким 

19  Исто.
20  Исто, 15.
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ин тен зи те том, не ки обо је ни сна жним, јар ким бо ја ма, не ки са свим мут ни 
и не ја сни, без об зи ра на њи хо ву објек тив ну ва жност и зна чај. Оста ле су 
са мо емо ци је, ат мос фе ра, ре чи, по не ки знак ко ји на кнад но пре ра ста у 
сим бол и тран сцен ди ра у не ку ме та фо рич ку ра ван, у ни во па ра бо ле о 
људ ској суд би ни“.21 На да ље за кљу чу је да је та игра зна ко ва пред ста ве 
у пред ста ви, из дво је но се ман тич ко по ље, ко јим ре ди тељ не на ме тљи во, 
суп тил но, „до пи су је“ Че хо ва, „упо зна ва ју ћи не вар љи вост се ћа ња ко ме 
знак као кон тра пункт да је пре ци зност. Би ло да је у пи та њу во да, пер је, 
опе ка, укус ко ла ча или ми рис ру же – то је оно што је по у зда но, што не 
из ми че се ћа њу“.22 На кра ју за па жа да опре зан и ри го ро зан ре ди тељ ски 
по сту пак тра жи опре зну и ри го ро зну глу мач ку игру.

Мла ди кри ти чар ко ји пи ше за Не за ви сне (но ви не ко је су де ве де се-
тих го ди на из ла зи ле у Но вом Са ду), от кри ва да је ре ди тељ „у том не ми ру 
ви део наш сва ко днев ни не мир, ве чи ту ак ту ел ност (уни вер зал ност) свог 
ко ма да и, на не ки на чин, ње го ву по ен ту – да су нај ве ће дра ме оне ко је нас 
лич но по га ђа ју и да од соп стве не тра ге ди је ни кад не ви ди мо ве ћу, на ци о-
нал ну, др жав ну, свет ску – и да нас се оне, у том слу ча ју не ти чу, чак и да 
не по сто је за нас“.23

Кри ти чар Ра дио Но вог Са да24 за па жа да Че хо вље ва дра ма тур ги ја 
зах те ва ма те ма тич ку пре ци зност, ко је је ре ди тељ све стан, па је то пре нео 
на рад са глум ци ма, и у спо ља шњим ре ше њи ма, ко ји ма је на сто јао да де-
фи ни ше и мо ти ве дра ме и ли ко ва. 

Ни пред ста ва Три се стре ни је оста ла не за па же на. Има ла је ма ло 
дру га чи ју суд би ну, ако по сма тра мо њен сцен ски жи вот, од и гра на је са мо 
17 пу та пред 3229 гле дала ца. Ски ну та је због не ке про ме не ста ња уну тар 
глу мач ког ан сам бла, али и то је жи вот по зо ри шни. 

На гра де за пред ста ву Три се стре су ма ло број ни је, али је, ипак, по во-
дом Да на СНП, Го ди шњу на гра ду за нај бо ље глу мач ко оства ре ње до био 
Зо ран Бог да нов за уло гу Ту зен ба ха.

Мач ка на уси ја ном ли ме ном кро ву
Сле де ћи су срет Љу бо сла ва Ма је ре с ан сам блом Срп ског на род ног 

по зо ри шта био је на тек сту Те не сија Ви ли јам са Мач ка на уси ја ном ли-
ме ном кро ву. Ре ди тељ сма тра да глум ци Срп ског на род ног по зо ри шта 

21  Да рин ка Ни ко лић, Све је са мо се ћа ње. – По зо ри ште, 8/9, мај–јун 1995, 16.
22  Исто.
23  Зо ран Ђе рић, 100 го ди на не сре ће. – Не за ви сни, Но ви Сад, 4. мај 1995, бр. 119, 9.
24  Ду ши ца Пе јо вић, Бор ба са про ла зно шћу. – Ра дио Но ви Сад, 20. април 1995.
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за слу жу ју су о ча ва ње с ком плек сним ли ко ви ма и ли ко ви ма ко ји ни су до 
крај њих гра ни ца чи сти у сми слу ту ма че ња. За тим, раз ло ге про на ла зи у 
тек сту ко ји при па да свет ској кла си ци, јед ном од нај бо љих мај сто ра дра-
ме, а оба ве за ве ли ких ре пер то ар ских ку ћа је да игра ју свет ску и до ма ћу 
кла си ку. Дру ги, су штин ски мо тив ко ји је опре де лио Љу бо сла ва Ма је ру 
да се ба ви тим тек стом је ње гов „од нос пре ма ова квој дра ма тур ги ји, ко ја 
да је мо гућ ност да се ко па по суд би на ма, по од лу ка ма, по мо ти ва ци ја ма, 
да се на ша са зна ња про ду бљу ју, у пр вом ре ду о на ма са ми ма. Пре ко ли-
ко ва до би ја мо и ре флекс о то ме ка кви смо у це ли ни, где пра ви мо гре шке, 
ка ко се по на ша мо у кри зним си ту а ци ја ма, ка кви смо у су шти ни, шта је 
наш глав ни циљ у жи во ту, где за пра во тра жи ти уто чи шта ко ја су нам по-
треб на да би смо пре жи ве ли све оно што нам се де ша ва. Код Ви ли јам са је 
мно го ства ри ко је нас се ди рект но ти чу, где мо же мо да пре по зна мо свог 
оца, сво ју мај ку, на ше нај бли же“.25 Лајт мо тив у пред ста ви је ко фер. Мо же 
то би ти и за ве жљај ко ји до би ја мо чим се ро ди мо. У за ве жља ју је са др-
жан наш ге нет ски код, не што што на сле ђу је мо. Од нас за ви си ка ко ће мо 
те ко до ве про ши ри ва ти – у по зи тив ном или не га тив ном сми слу. Из вла чи 
Ви ли јам со ву основ ну ре пли ку: „Зна те, мој отац ми је оста вио са мо је дан 
ста ри ко фер“. У том ко фе ру ни шта. Све сам ство рио ни из  че га. Зна чи, на 
на ма је од лу ка да про на ђе мо у том ко фе ру што је нај бит ни је. „Нај бит ни-
је је тра жи ти у ко фе ру не што што нас чи ни љу ди ма, а то је љу бав. Тра-
жи ти љу бав у се би, око се бе, али и бо ри ти се за њу по сва ку це ну, то је 
су шти на при че. По ку шао сам са це лом еки пом да го во рим о не че му што 
је са мо рас по зна ва ње љу ба ви, за пра во са мо тра же ње нај бит ни јег, без об-
зи ра да ли се то зва ло љу бав или до дир, или је не што што се не мо же ни 
на зва ти, што не ма свог име на. Мо жда је то и то ле ран ци ја, и са о се ћа ње. И 
слу ша ње дру гог је вид љу ба ви. По ку ша ли смо са мо да ис при ча мо при чу 
и по тра жи мо од го во ре на пи та ња“ – за кљу чу је ре ди тељ у прет пре ми јер-
ском раз го во ру.26

Бо рис Иса ко вић, ко ме је ово би ла јед на од пр вих уло га у Срп ском на-
род ном по зо ри шту, на гла ша ва да је свет у ко ме жи ви мо лаж. „Код сва ког 
по је ди нач ног ли ка из ра же на је же ља за љу ба вљу – ва пај за љу ба вљу. Сви 
смо као ју на ци за тво ре ни у сво је его и зме“.27

25  Ве сна Крч мар, Пре пре ми је ре „Мач ке на уси ја ном ли ме ном кро ву“ ре че но / „Ко фер као 
лајт мо тив“. – По зо ри ште, 4/5/6/7/8 , де цем бар 1997 – април 1998, 7.

26  Исто.
27  Исто.
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Кри ти чар ка Ра дио Но вог Са да, у пр вом огла ша ва њу не по сред но по-
сле пре ми је ре, за кљу чу је да је Љу бо слав Ма је ра сво јом пред ста вом от-
крио да је „ко рен свих фру стра ци ја не до ста так љу ба ви, ма ни фе ста ци ја 
то га – не то ле рант ност, а по сле ди ца – ка тар зич но отре жње ње да је, сва ком 
у гра ни ца ма соп стве них мо ћи, је ди но пре о ста ло да пра шта“.28 Бу ду ћи да 
пра ти рад Љу бо сла ва Ма је ре од пр ве пред ста ве у Срп ском на род ном по-
зо ри шту, на гла ша ва да се и са да по ка зао као ре ди тељ не ис црп не ин спи ра-
ци је, ство рив ши пред ста ву ко ја је до вољ но до бра да при ву че пу бли ку.

Кри ти чар ка Да рин ка Ни ко лић при ме ћу је да ре ди тељ не за по ста вља 
оста ле то ко ве и ни вое дра ме, већ их сме шта у дру ги план. Чи ни сво јим 
„де ли кат ним ре ди тељ ским про се де ом, сво јим ра фи ни ра ним осе ћа њем за 
де таљ (по крет, по глед, осмех, ин то на ци ја) му зич ки мо тив, да упо тре ба 
ре кви зи та ри ја, да и тај дру ги план, не оста не тек не ма и без из ра жај на по-
за ди на сли ке, већ да ак тив но ра ди за њу“.29 

Пред ста ва је има ла ре ла тив но дуг сцен ски жи вот, игра на је за кључ-
но са се зо ном 2001/2002, оства рив ши укуп но 38 из во ђе ња пред 10.647 
гле да ла ца. И она је би ла ви ше стру ко на гра ђе на. И ова Ма је ри на пред ста-
ва би ла је на гра ђи ва на раз ли чи тим по во ди ма.

По во дом Да на СНП (1998) По хва лу за нај бо ље оства ре ње у го ди-
шњем пе ри о ду у Дра ми до би ла је пред ста ва Мач ка на уси ја ном ли ме ном 
кро ву. Го ди шњу на гра ду до био је Пе тар Краљ за уло гу Де ке у пред ста ви 
Мач ка на уси ја ном ли ме ном кро ву. На Су сре ту вој во ђан ских по зо ри шта 
1998. на гра де за глу мач ка оства ре ња до би ли су Пе тар Краљ и Бо рис Иса-
ко вић.

Са бир ни цен тар
Љу бо слав Ма је ра у по став ци Са бир ног цен тра по ла зи од прет по-

став ке да се по зо ри ште ба ви по ма ло ком би на то ри ком, да је то, ипак, ениг-
ма, не што што је ле по. Као аутор, за јед но са оста ли ма ауто ри ма на пра ви 
ре бус, ко ји не сме би ти не чи так или не ре шив, да га љу ди не би мо гли 
ре ши ти.

У Срп ско на род но по зо ри ште 1999. до ла зи са ис ку ством ре жи је у 
Сло вач кој у ко јој је ра дио дра ме Ду ша на Ко ва че ви ћа Ра до ва на III и баш 
Са бир ни цен тар. Кроз ту дра му је по ку шао да про го во ри о на ма ко ји жи-

28  Ду ши ца Пе јо вић, Спек тар, 21. ја ну ар 1998.
29  Да рин ка Ни ко лић, Глад бес крај на, ру ке пра зне. – По зо ри ште, 4/5/6/7/8 , де цем бар 1997 

– април 1998, 9.
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ви мо ими та ци ју жи во та, ми сле ћи да је она пра ва. Као кључ ну ре пли ку из 
ко ма да узи ма ре пли ку Јан ка пи јан ца, ко ји на пи та ње: „Пи тао сам се да ли 
по сто ји жи вот по сле смр ти?“, од го ва ра: „А ја сам се че сто пи тао да ли 
по сто ји жи вот пре смр ти?“. Сма тра да је то вр ло ва жна ре пли ка за тре ну-
так у ко ме жи ви мо, јер све је са мо си му ла ци ја жи во та. Мр тва ци су мно го 
вир ту ел ни ји, бли жи.

Ово је при ча о од су ству ети ке и мо ра ла.
„Кад се се тих, ми ла мо ја?“, лајт мо тив је це ле пред ста ве. Ма што ви-

тост је оства ре на у са мој сце но гра фи ји, на ли ков ном пла ну.
Ипак, из би ја не ка се та, не ки жал за не чим што је не мо гу ће по сти ћи. 

Тај пут ка оној же љи је не из бе жан. Тај пут чо век мо ра да про ђе да би се 
очи стио, да би до жи вео не ку ка тар зу.

„Ма ло је љу ди ко ји су у ста њу да на пра ве дис тан цу из ме ђу оно га 
што им се де ша ва и ма ло да љег по гле да у бу дућ ност, што оби чан свет не 
ви ди. Ду шко Ко ва че вић мо же да се свр ста у те ауто ре. Мр тви су до шли до 
са зна ња да је ’опра шта ње нај ви ша ствар у на шем жи во ту’“.30

Су шти ну при че ре ди тељ про на ла зи у тра га њу за љу ба вљу у се би, 
око се бе, али и бор би за њу, по сва ку це ну. Са це лом еки пом про го во рио 
је о не че му што је рас по зна ва ње љу ба ви, за пра во тра же ње нај бит ни јег, 
без об зи ра да ли се то зо ве љу бав или до дир, или не што што се не мо же 
ни на зва ти, што не ма име на. Мо жда је то и то ле ран ци ја, и са о се ћа ње. И 
слу ша ње дру гог је вид љу ба ви. Ре ди тељ је по ку шао са сво јом еки пом да 
ис при ча при чу и по тра жи од го во ре. Та ко на кра ју ка же да је по ку шао с 
Пе тром Ча нец ким да ис при ча при чу о ре а ли те ту или ре ла тив но сти, да 
би смо се упи та ли за вре ме ове пред ста ве, да би смо се упи та ли шта је зе-
мља а шта не бо? Шта је ис под, а шта из над? Из све га про из ла зи ре ла ти-
ви за ци ја про сто ра и вре ме на, али и са зна ње да је по треб на то ле ран ци ја, 
ма ње его и зма, чи ме се по сти же не што мно го леп ше.

Кри ти чар Днев ни ка по е тич но на гла ша ва да се тај ни осмех про фе-
со ра Па вло ви ћа пре нео у хо ло ве зда ња, али ис ти че да ни је би ло сла бог 
ме ста у ре ди тељ ском ра ду Љу бо сла ва Ма је ре.31

По во дом пре ми је ре Са бир ног цен тра кри ти чар ка Бли ца ис ти че за-
нат ску ко рект ност и кул ти ви са но ре жи ра ну пред ста ву.32

Кри ти чар По ли ти ке за кљу чу је да пр во што се пре по зна је у ре ди тељ-
ској по е ти ци Ма је ри ној је сте „све де но про чи шће но и из у зет но функ ци-

30  Ве сна Крч мар, Раз гра ђи ва ње па по но во ства ра ње. – По зо ри ште, број 1–4, сеп тем бар–
де цем бар 1999, 1.

31  Ми лан Жи ва но вић, Све (ни)је исто као не кад. – Днев ник, 1. но вем бар 1999.
32  Ксе ни ја Ра ду ло вић, Сан ду ци за жи ве и мр тве. – Блиц, 1. но вем бар 1999.
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о нал но ре ше ње сцен ског про сто ра. Про стор но раз дво је не, а суд бин ски 
по ве за не све то ве Ко ва че ви ће ве дра ме – свет жи вих и свет мр твих – ре-
ди тељ Ма је ра и сце но граф Пе тар Ча нец ки од лич но спа ја ју у је дин стве ну 
це ли ну: сан ду ци с ар хе о ло шким екс по на ти ма ујед но су и гро бо ви из ко-
јих уста ју мр тви“.33

За кљу чу је да су те да ле ке га лак си је у ко је је упрт по глед мр твих пун 
на де, пред ста вље не на „Ма је рин свој ствен јед но ста ван, по е ти чан и асо-
ци ја ти ван на чин: ве ли ко ви се ће плат но по су то ’зве зда ма’, ко је су та ко ђе 
пред мет че жње гру пе са мо при вид но жи вих љу ди“.34

Ду ши ца Пе јо вић за кљу чу је: „Ма је ри на ре ди тељ ска по е ти ка, ко ју 
пре по зна је мо у овој пред ста ви, под ра зу ме ва фи ни и пре ци зан рад на де-
та љи ма, из ван ред ну флек си бил ност у жан ров ским пре та па њи ма и по се-
бан сен зи би ли тет у ви зу е ли за ци ји ко ја, го то во увек у ње го вим пред ста ва-
ма, про ис ти че из суб вер зив них то ко ва драм ског кон тек ста“.35

За вр шну оце ну о се зо ни на пи сао је Зо ран Р. По по вић за по тре бе Ал-
ма на ха по зо ри шта Вој во ди не. Пре но си мо по је ди не де ло ве ње го вих лу-
цид них про ми шља ња и за па жа ња као тач ку на све кри ти ке на ста ле по во-
дом Са бир ног цен тра.

„Љу бо слав Ма је ра, ко ји ’пу ту ју ћи кроз вре ме пре ко ра зних, па и 
ових пре де ла’ по ку ша ва да до хва ти и са чу ва ’де ло ве па ме ти, до бра и ле-
по те’, са пу ном ства ра лач ком осе ћај но шћу при сту па ко ма ду о чо ве ко вом 
пу то ва њу кроз/пре ма по сто ја њу. Ре ди тељ на ла зи да је Са бир ни цен тар 
’из ра зи то по е ти чан текст’ (реч је о ге не рал ној ме та фо ри а ’са мо по е зи ја 
ба ра та ме та фо ра ма’) чи ја је ху мор на стра на обо је на се том и ту гом и оту-
да бли зак ње го вом сен ти мен ту и аутор ском зна ку. С дру ге стра не, по сле 
свих ак ту ел них ис ку ста ва (’то ком про те клих го ди на има ли смо мно го ’са-
бир них цен та ра’), то је шти во ко је има шта да ка же и вре ди му се вра ти ти 
са да ка да је ’вре ме за ње га мно го по год ни је, са дру га чи јим дру штве ним 
ко но та ци ја ма’, ка да ’жи ви мо ими та ци ју, си му ла ци ју жи во та’. Сво је увек 
про ми шље но, из гра ђе но ви ђе ње де ла, Ма је ра из во ди из бит не ре пли ке 
у ко ма ду, у ко јој на Пе тро во: ’Пи тао сам се да ли по сто ји жи вот по сле 
смр ти?’, Јан ко Сав ски од го ва ра: ’А ја сам се пи тао да ли по сто ји жи вот 
пре смр ти?’ Ко ва че ви ће ва при ча о на ма по ста је истин ски про во ка тив на 
до во ђе њем до га ђа ња и лич но сти ’у ку ћи’ и ’у са бир ном цен тру’ до су-
штин ских ко ре ла ци ја: (при вид но) жи ви љу ди ’сти сну ти свим мо гу ћим 

33  Иван Ме де ни ца, Свет жи вих и свет мр твих. – По ли ти ка, 1. но вем бар 1999.
34  Исто.
35  Ду ши ца Пе јо вић, О жи ви ма и мр тви ма. – Вој во ди на, 6. но вем бар 1993.
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стра хо ви ма, ла жи ма, ли це мер јем’, за о ку пље ни не ком сво јом исти ном, 
соп стве ним егом, те ра ју и да ље по сво ме ’не оба зи ру ћи се на бу дућ ност 
це ли не’, за бо ра вља ју ћи да у ’са бир ном цен тру’ све бр зо по ста је ја сно 
или ви ше ни шта не мо же да се про ме ни; на су прот њи ма, мр тви су ’мно го 
вир ту ел ни ји и чи сти ји’, све сни да је за све ка сно, да ’про ме на не ма и да 
је опра шта ње нај бит ни је’. Ак цен ту ју ћи упра во до бри дух мр твих у ’са-
бир ном цен тру’, ’до бру ат мос фе ру’, Ма је ра ти хо упо зо ра ва да тре ба би ти 
дру га чи ји, ов де, док жи вот из ми че: по ку ша ти чу ти (и) оног дру гог, по ста-
ти то ле рант ни ји, ис кре ни ји без об зи ра ко ли ко то бол но би ло, го во ри ти 
исти ну, чи ни ти (и) до бро. Ис так ну тим за ла га њем за вра ћа ње осно ва ма и 
ци љу жи вље ња, за по сто ја њем-од бра ном жи во та пре смр ти, Ко ва че ви ће-
ва ко ме ди ја за о кру жу је се као ’при ча о ап сен ци ји ети ке и мо ра ла’. 

По зо ри ште Љу бо сла ва Ма је ре про го ва ра без гру бе ди рект но сти, де-
цент но; оно се ’ба ви по ма ло ком би на то ри ком’, ча ро ли јом сла га ња, оно 
је ’ипак, ениг ма, не што што је ле по’. Рад на пред ста ви под ра зу ме ва ’раз-
гра ђи ва ње па по нов но ства ра ње’, на ста ја ње ре бу са (ко ји не сме да бу де 
од већ не чи так и не ре шив) а по крет на игра асо ци ја ци ја, са би ра њем пар-
ци јал них, лич них од го во ра, во ди пре ма тра же ном ’ко нач ном ре ше њу’; 
по зо ри ште се, да кле, по и ма као сло же на, уме шно за по че та и обо стра но 
пра ће на, уза јам на игра. Ег закт но из ве ден, до де та ља раз ви јен план чи та-
ња де ла, ис пу ња ва ју, над гра ђу ју по те зи ко је отва ра ’кључ ре ди тељ ског 
раз ми шља ња’, цен трал но по ста вље но пи та ње, под сти ца ји, прет по став ке, 
ар хе тип ске сли ке и са др жа ји, ’са стој ци’ са вре ме но сти (све је то као скуп 
кон сти ту е на та усво је не, рас кло пље не ствар но сти тек ста), тек ’на се ља ва-
њем’ у је зик по зо ри шта и ис ка зом кроз ње га, за до би ја ју пот пу но сцен ско 
опред ме ће ње.

Ипак, хор успе ва да се уса гла си и у за вр шни ци склад но и по лет но 
от пе ва од јав ну ну ме ру; пе сма о то ме – да – нас – не ма уокви ру је по зо ри-
шно сли ка ње, ре ту ши ра ње пу но ме ке се те, вра ћа ју ћи на пи та ње: да ли је, 
ба рем у игри по зо ри шта мо гућ но оста ти до сле дан, оба зрив, не тум ба ти и 
не пре вр та ти осе тљи во па ко ва ње (и) по зо ри шне зби ље?“36 

И ова пред ста ва, по след ња ко ју је ре ди тељ Љу бо слав Ма је ра ра дио 
у Срп ском на род ном по зо ри шту, ни је про шла не за па же но. И она је до би-
ла на гра де по во дом Да на Срп ског на род ног по зо ри шта (28. март 2000). 
По хва лу за нај бо ље го ди шње оства ре ње у Дра ми до би ла је пред ста ва Са-
бир ни цен тар. Го ди шњу на гра ду до био је Вла ди слав Ка ћан ски за уло гу 

36  Зо ран Р. По по вић, Дра ма Срп ског на род ног по зо ри шта. У иш че ки ва њу ства ра ња. – Ал-
ма нах по зо ри шта Вој во ди не, 34, Но ви Сад 2001, 7–12.
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Јан ка Сав ског у пред ста ви Са бир ни цен тар. Пред ста ва је уче ство ва ла на 
Да ни ма ко ме ди је у Ја го ди ни и на гра ду за текст ко ме ди је је до био пи сац 
Ду шан Ко ва че вић.

Пред ста ва је игра на у три се зо не, за кључ но до се зо не 2002/2003. од-
и гра не су 42 пред ста ве пред 10.695 гле да ла ца.

На кра ју…
И на кра ју, као ду го го ди шњи по сле ник Срп ског на род ног по зо ри-

шта, по ста вљам пи та ње за што ре ди тељ Љу бо слав Ма је ра ни је ре жи рао у 
по след њој де це ни ји у на шем нај ста ри јем по зо ри шту ка да су му све пред-
ста ве има ле за па же не успе хе и би ле пре по зна тљи ве по е ти ке и де цент ног 
ра да с глум ци ма. Пи та ње се мо же усме ри ти и на по че так – за што је би ло 
по треб но да ра ду у Срп ском на род ном по зо ри шту прет хо ди осам на ест 
го ди на ра да у ра зним по зо ри шти ма Вој во ди не? Ра ди кал ни по ма ци до-
го ди ли су се у ре ди тељ ским чи та њи ма Сте ри је и Че хо ва. Нај ду го ве ки је 
пред ста ве би ле су Кир Ја ња и По сле по ла ве ка / А. П. Че хов: Про сид-
ба+Ме двед+Ју би леј. 

Ре ди те ља Љу бо сла ва Ма је ру од ли ку је ис тан чан рад с глум ци ма, по-
се бан од нос ка да је сце но гра фи ја у пи та њу, све је ре ду ци ра но, све де но, 
за то што је у цен тру зби ва ња сâм глу мац. Без об зи ра да ли ре жи ра Сте ри-
ју, Че хо ва, Те не сија Ви ли јам са или Ду ша на Ко ва че ви ћа, све ње го ве пред-
ста ве су ва пај за љу ба вљу и до бро том, ва пај за уза јам ним раз у ме ва њем, 
ја сни јим је зи ком и ве ћом отво ре но шћу јед них пре ма дру гим. Као да у 
свим пред ста ва ма мо ли да бу де мо у су жи во ту с око ли ном, а не да жи ви мо 
јед ни по ред/пре ма дру ги ма. 

Све ње го ве пред ста ве има ју спе ци фич ну Ма је ри ну осе ћај ност, бо ју, 
ме лан хо ли ју, ду шу, али и ср це, па ма кар то ср це би ло и у „сла ма ри ци“.

У Ма је ри ном ства ра лач ком по ступ ку пре по зна тљи вог ре ди тељ ског 
ру ко пи са на пр вом ме сту се уоча ва из ван ре дан рад са глум ци ма. У ње-
го вим ре жи ја ма глум ци ни у нај ма њем де та љу не ра де ру тин ски, већ ис-
тра жи вач ки, во ђе ни си гур ном ру ком по зна ва о ца ка ко су шти не глу мач ке 
кре а ци је та ко и про це са ко ји до ње га во ди.

 Из тог бо га тог и ве о ма успе шног сцен ског ис ку ства про из ла зи и 
Ма је рин, спе ци фич ни пе да го шки си стем ко јим зна лач ки бу ди код сту де-
на та кре а тив ну енер ги ју, моћ кон тро ле из ра жај них сред ста ва као и од но-
се де ло ва и це ли не у глу мач ком по ступ ку. Ин спи ра тив ним ана ли за ма и 
озбиљ ним при сту пом Љу бо слав Ма је ра као пе да гог де лу је од го вор но и 
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су ве ре ним по зна ва њем по зо ри шних об ли ка и иза зо ва ла ко за до би ја по ве-
ре ње сво јих сту де на та. Уче ћи их да осва ја ју део по део те сло же не умет-
нич ке ве шти не, от кри ва им и тај не ме ха ни зма по зо ри шта као син кре тич-
ке умет но сти ко јој је глу мац то чак за ма јац. Не ма сум ње да се Љу бо слав 
Ма је ра осим свог умет нич ког ра да и ути ца ја у по зо ри шном жи во ту код 
нас успе шно по твр ђу је и од лич ним пе да го шким ре зул та ти ма на Ака де-
ми ји умет но сти у Но вом Са ду, али и у Бан ској Би стри ци.

Ve sna Krč mar

HE ART IN A “PALLET”, LJU BO SLAV MA JE RA  
IN THE SER BIAN NA TI O NAL THE A TER. 

Sum mary

Du ring the span of se ven years Lju bo slav Ma je ra was en ga ged in the Ser bian Na ti o nal 
The a ter in fi ve plays: Kir Ja nja by Jo van Ste ri ja Po po vić in 1992, Af ter Half a Cen tury / A. 
P. Chek hov: A Mar ri a ge Pro po sal + The Be ar + The Fe sti vi ti es in 1993; Three Si sters by A. 
P. Chek hov in 1995, A Cat on a Hot Tin Ro of by Ten nes see Wil li ams in 1998, The Gat he ring 
Pla ce (Sa bir ni cen tar) by Du šan Ko va če vić in 1999. All the plays we re very suc cessful and re-
ce i ved many awards in the a ter fe sti vals. As a di rec tor, he is cha rac te ri zed by a re fi ned man ner 
of wor king with ac tors and a re du ced set which puts the fo cus on the ac tor. Such rich the a tri cal 
ex pe ri en ce is now used in cre a ti ve work with stu dents in No vi Sad and Ban ska Bi stri ca.
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Ласло Геролд

ДВОЈЕ ГЛУМАЦА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 
НА СЦЕНИ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ-А

СА ЖЕ ТАК: Аутор, ду го го ди шњи по зо ри шни кри ти чар, из сво јих се ћа ња 
бе ле жи ли ко ве дво је глу ма ца из ан сам бла Дра ме Срп ског на род ног по зо ри шта 
– Је ли це Бје ли и Сте ва на Ша ла ји ћа, ко ји су на сту па ли у Но во сад ском по зо ри-
шту – Újvidéki Színház-у, игра ју ћи ро ле на ма ђар ском је зи ку.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Но во сад ско по зо ри ште, Је ли ца Бје ли, Сте ван Ша ла јић, 
Че хов, Ви шњик, У аго ни ји, УЈЕЖ, Жен ски ор ке стар, Ђерђ Ха раг, Во ја Сол да-
то вић, Же ли мир Оре шко вић. 

Игра срп ских глу ма ца на ма ђар ским и ма ђар ских глу ма ца на срп-
ским сце на ма има ду гу тра ди ци ју и да нас ле пу, плод ну са рад њу. Зна мо, 
ка ко у свом при ло гу (Ба чван ски од Бу ди ма до Бе о гра да) за исто ри ју срп-
ског по зо ри шта пи ше Лу ка До тлић, да је глу мац Алек са Ба чван ски још у 
ше зде се тим го ди на ма XIX ве ка играо на сце ни бу дим ског Népszínház-а 
под име ном Várhídy Sándor. 

Из нај но ви јег ре пер то а ра Срп ског на род ног по зо ри шта је по зна то 
да глум ци но во сад ског ма ђар ског по зо ри шта Арон Ба лаж и Ати ла Не мет 
на сту па ју у срп ским пред ста ва ма. У том ни зу за у зи ма ју по себ но ме сто 
ве о ма за па же ни на сту пи Сте ва на Ша ла ји ћа и Је ли це Бје ли у пред ста ва ма 
Újvidéki Színház-а – Но во сад ског по зо ри шта.

Глумац Стеван Шалајић
У то ку сво је бо га те глу мач ке ка ри је ре Сте ван Ша ла јић је три пу та 

на сту пао у пред ста ва ма на ма ђар ском је зи ку: 1979. го ди не као Фирс у Ви-
шњи ку у ре жи ји Ђер ђа Ха ра га; 1983. го ди не као До мар у Ани Едеш, та ко-
ђе у ре жи ји Ђер ђа Ха ра га, и 1992. го ди не у уло зи Кла ви ри сте у ко ме ди ји 
Жа на Ану ја Жен ски ор ке стар ре ди те ља Во је Сол да то ви ћа.
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Сва три Ша ла ји ће ва на сту па ња у Но во сад ском по зо ри шту – Újvidéki 
Színház-у би ла су успе шна, и уло га Фир са оста ла је не за бо рав на. Ма-
ђар ски ре ди тељ из Ру му ни је Ђерђ Ха раг је из ме ђу 1978. и 1981. го ди не 
по ста вио три Че хо вље ве дра ме у Но во сад ском по зо ри шту (Три се стре, 
Ви шњи к и Уј ка Ва ња). У ли ку Фир са Ха раг ни је ви део са мо слу гу има ња 
осу ђе ног на про паст ко ји се се ћа ста рих ле пих да на и упор но ку ди злу 
са да шњост. Он је за ње га лик ко ји не са мо да у се би но си про ла зност не-
го је сам вре ме ко је про ти че, ко ји нам од ре ђу је жи во те, а ми га та ко ра до 
за бо ра вља мо. Ха ра го ва ре жи ја се не са мо за вр ша ва Фир сом, не го са њим 
и по чи ње. Чи та ва пред ста ва је, за пра во, уком по но ва на из ме ђу две по ја ве 
осам де сет сед мо го ди шњег слу ге.

Пу бли ка је и овог пу та, као у пред ста ви Три се стре, на сце ни. Клу-
пе, по ста вље не по пут три би на, огра ђу ју про стор за игру са три стра не. 
Че твр та је, она пре ма гле да ли шту, отво ре на. Из над тог про сто ра леб ди 
бе ли на ви шњи ка. Све је бе ло и не мо. У јед ном мо мен ту ову ти ши ну и не-
по мич ност по ре ме ти Фирс, оста ре ли слу га. Про ђе и оде у ку ћу. Не ста не 
иза вра та да би се убр зо по но во по ја вио но се ћи у ру ци ста ри по зо ри шни 
дво глед. Ста не на сред со бе, дво глед при не се сво јим мут ним очи ма, окре-
не се пре ма ви шњи ку и ду го гле да – ни у ни шта.

Осма тра.
Че ка. Оче ку је ве ле по сед ни цу, глу ми цу Љу бов Ан дре јев ну Ра њев ску, 

ко ја тре ба да стиг не из Па ри за.
Та ко по чи ње пред ста ва Ви шњик у Но во сад ском по зо ри шту, у ре жи ји 

Ђер ђа Ха ра га.
Фирс је жи ви кип иш че ки ва ња.
Још је дра ма тич ни ја за вр шна сце на пред ста ве.
Сви су оти шли. Раз и шли су се на све стра не. Не ко у ино стран ство, у 

Па риз, не ко но вом га зди, а не ко у не ки дру ги град. Је ди но Фирс оста је у 
ку ћи, ко ја је осу ђе на на ру ше ње, из ко је су ско ро све раз ву кли, а оно ма ло 
што је оста ло са ку пи ли на го ми лу и пре кри ли бе лим по кри ва чем.

Ње га су за бо ра ви ли. Шта да ра ди? Кре не за оста ли ма, али пут му 
пре пре чи не ка не про бој на бе ли на, за ве са, бе ло плат но, ко је – то и не при-
ме ћу је мо – и нас за тва ра. За тва ра нас у при чу. Ве зу је нас за Фир са. И ми 
смо за то че ни ци. Ро бо ви сво јих ви шњи ка.

Фирс, на пу ште ни слу га, људ ска је суд би на, али у овом слу ча ју по-
ста је сим бол. Сим бол на ше уса мље но сти. И он је у при чу ушао истим 
пу тем ко јим смо и ми, и по ку ша ва да оде истим пу тем ко јим ће мо и ми 
на пу сти ти по зо ри ште, ако успе мо.
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То нам је од и грао Сте ван Ша ла јић.
У ли ку Фир са глу мац је до ча рао без ре зер вну ода ност (у сце ни шет-

ње ву че со бом јед но ће бе да, ако недајбо же за тре ба, по кри је мла дог го-
спо ди на, ко ји, ме ђу на ма бу ди ре че но, ни је од ју че, али још увек не зна да 
во ди ра чу на о се би), ту жну суд би ну ко ја је сте сим бо лич на, али је исто-
вре ме но и ве о ма лич на. Глу мац се у пот пу но сти по и сто ве ћу је са сво јом 
уло гом. Он је сте Фирс. Дру га чи је не мо же мо ни да га за ми сли мо. Ни у 
по чет ној сце ни, ка да се у том иш че ки ва њу још не мо же на слу ти ти не ка 
на да, ни у за вр шној сце ни ка да схва та да су га оста ви ли, да су га де фи ни-
тив но за бо ра ви ли, и ка да од лу чи да сед не на го ми лу оста вље них ства ри, 
на ту бе лу хум ку. По ми рен са суд би ном, спре ман да се жив са хра ни. Ту 
из го ва ра по зна те ре че ни це за вр шног мо но ло га: „Жи вот је, ето, про шао, 
као да и ни си жи вео…“. И крај.

Не ма уда ра ња се ки ра, са мо ти ши на и не по мич ност.
У сцен ској адап та ци ји ро ма на Де жеа Ко сто ла њи ја Ана Едеш Сте ван 

Ша ла јић игра уло гу До ма ра Фи чо ра. То је епи зо да у пра вом сми слу ре чи. 
За да так му је да пру жи оба ве ште ње го спо ђи ко ја тра жи Ану за слу гу. Не 
би смо га ни за пам ти ли да не успе ва у жи жу те сце не да ста ви бунт слу ге. 
На нај бо љи мо гу ћи на чин по ка зу је ка ко из ма лог чо ве ка мо же да из би је 
гор чи на – нео б у зда на и буч на. 

 Нео б у здан је и у ко ме ди ји Жа на Ану ја Жен ски ор ке стар (за јед но са 
Је ли цом Бје ли), да ју ћи школ ски при мер буч не али ни ка да нео сми шље не 
„шми ре“ ко ја би би ла са ма се би свр ха. Он је сте па јац, али та осо би на из-
би ја из ли ка, из ду би не. Не из во ди со ло тач ке. Увек је ди сци пли но ва ни 
уче сник пред ста ве. Зна, а као ра сни глу мац то и до ка зу је, да са мо та-
ко мо же би ти уче сник и део ко мич ног све та ка фан ског ор ке стра, о ко ме 
Ану је ва ко ме ди ја го во ри.

Ове три пред ста ве на ма ђар ском је зи ку ни су из у зет не ста ни це на 
глу мач ком пу ту Сте ва на Ша ла ји ћа, али и оне по ка зу ју нај бит ни ју осо би-
ну ње го ве умет но сти – без ко је и нај са вр ше ни ја глу мач ка тех ни ка оста је 
по вр шна и не у бе дљи ва – сна гу и те жи ну глу мач ког при су ства. 

Глумица Јелица Бјели
Као кри ти чар пи сао је нај че шће, на жа лост, за и ста не ви ше од јед не 

ре че ни це, по не кад ни то ли ко, са мо збир но о не ко ли ци ни глу ма ца, мо жда 
са мо по ла ре че ни це ко је сам та да у са мо за до вољ ству кри ти чар ског фор-
ми ра ња ми шље ња сма трао нео бич но тач ним, а за ко је се доц ни је ис по-
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ста ви ло, као и овом при ли ком, ка да се же ли ре кон стру и са ти јед на уло га 
оства ре на или ви ђе на пре не ко ли ко го ди на, да је то не до вољ но. 

Јер, пи там се, шта се мо же до зна ти из кри ти ке у ко јој се пи ше да је 
глу ми ца при фор ми ра њу сво је уло ге уме сто ду бљег пред ста вља ња са мо 
озна чи ла окви ре ли ка, да је фор ми ра ње ли ка бес крв но, или пак ка да кри-
ти ка слич но шту ро хва ли рад глу ми це, на при мер, ова ко: оства ри ла је 
из над про се ка, као што сам пи сао о Ол ги у Пр ља вим ру ка ма да фор ми ра 
ша ро ли ки и жи вот но увер љи ви лик, ко ји је иако епи зод на уло га рав но-
пра ван са од лич ним но си о ци ма глав них уло га, као што сам хва лио Фрау 
Га бри је лу Је ли це Бје ли у По пу Ћи ри и по пу Спи ри да је све же и по треб-
ном до зом ка ри ки ра ња да ла јед ну од Ана то ло вих љу бав ни ца у Шниц ле-
ро вој љу бав ној ко ме ди ји, да је ње на Вој ниц ка ја у Уј ка Ва њи ко ја жи ви 
у ча ро ли ја ма про шлог вре ме на у скла ду са ре ди тељ ском кон цеп ци јом и 
спа да у жи вот но увер љи ве са вре ме ни зо ва не ли ко ве Че хо вље ве га ле ри је, 
да је од лич но ис ко ри сти ла мо гућ ност ко ја јој се и ука за ла у Вај дле ро вој 
па но ра ми град ског жи во та и ли ко ва у ре жи ји го ста из Бра ти сла ве Ти бо-
ра Ра ков ског, да је оства ру ју ћи ге не ра ли цу Пра ско вју Ива нов ну Дро здо-
ву пу но крв ним ре а ли стич ким глу мач ким сред стви ма да ла при мер не ким 
сво јим парт не ри ма у пред ста ви, ко ји су са мо по вр шно на зна чи ли ка рак-
тер не цр те сво јих уло га, у ка квом сти лу би тре ба ло да се од и гра до тич на 
дра ма, или да сна жно и увер љи во ка рак те ри ше ма ло гра ђан ски мен та ли-
тет го спо ђе Жи ва ди но вић ке у Ну ши ће вом УЈЕ Ж-у.

Ако за пот пу ни је при зи ва ње успо ме на и ни су до вољ не ре чи кри ти ке 
ма како оне би ле струч не и тач не, ипак се по мо ћу њих мо же при ка за ти 
умет нич ки пут јед не зна чај не глу мач ке ка ри је ре.

Шта се мо же са ста ви ти од мр ви ца ми шље ња у кри ти ка ма пи са них о 
уло га ма Је ли це Бје ли?

Пре све га да је она глу ми ца са из ван ред ним та лен том сли ка ња људ-
ских ка рак те ра, при че му је нај у вер љи ви ја ка да до би ја за да так да фор-
ми ра час на ив но ћу дљи ве, час ше рет ски ша љи ве же на. Зна чу де сно да 
ства ра ат мос фе ру на сце ни, са са мо не ко ли ко ге сто ва фор ми ра чи тав свет, 
озна чу је суд би не, ка рак те ри зи ра ли ко ве и драм ске, пре вас ход но тра ги ко-
мич них си ту а ци ја. 

Ка ко нам при ка зу је спи сак уло га Је ли це Бје ли, она је у по чет ку сво је 
глу мач ке ка ри је ре игра ла на ив не де вој ке и мла де же не. По сле не ко ли ко 
го ди на обла чи ко сти ме же на нео д ре ђе ног до ба, или сред њо веч них же на, 
да би по сте пе но до шла до уло ге же на ко је се бо је ста ро сти, или пак до 
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уло ге усе де ли ца, го спо ја, тет ки, пу ни ца, ко је су пре све га са се ла, нај че-
шће баш жи ве у ти пич ним вој во ђан ским се ли ма и гра ди ћи ма.

Али ако би из за и ста бо га те га ле ри је ли ко ва ко ји чи ни умет нич ки 
опус Је ли це Бје ли тре ба ло да ода бе рем јед ну је ди ну уло гу, он да би то би-
ла гро фи ца Ма де ле и не Пе тров на из Аго ни је (1978). 

На сце ни Újvidéki Színház-а – Но во сад ског по зо ри шта, у ре жи ји 
Жељ ка Оре шко ви ћа Је ли ца Бје ли је гро фи ца, ру ска еми грант ки ња, ко ја 
жи ви за ла зе ћи као ма ни кир ка у ари сто крат ске ку ће. У овој уло зи Је ли-
ца Бје ли сје ди њу је не раз дво ји ви ду а ли зам ко ји ка рак те ри ше ве ли ки број 
ње них уло га, или бо ље ре че но ве ли ки број ње них глу мач ких оства ре ња, 
ду а ли зам под ре ђе но сти и по ку ша ја да се та под ре ђе ност пре ва зиђе, при-
кри је. Под ре ђе ност гро фи це Пе тров не иза зи ва ње на жи вот на си ту а ци ја, 
ста тус еми гран та и про па ле ег зи стен ци је, ко ју она по ку ша ва да при кри је 
пре те ра ном љу ба зно шћу ис ка за ном пре ма сва ко ме. Не са мо пре ма њој 
слич но не срећ ној ба ру ни ци Ла у ри Лен бах, ко ја жи ви као кро ја чи ца, већ 
и пре ма хох шта пле ру, па ра зи ту док то ру Кри жо ве цу, шта ви ше и пре ма 
пи ја ном ба ро ну Лен ба ху, с тим да при то ме она би ва жа ло сно ко мич на. 
Сва ка ње на реч, сва ки њен гест, осмех, сјај очи ју од је ку ју ла жно као што 
од је ку је звук ла жног злат ни ка.

Laslo Gerold

TWO ACTORS OF THE SERBIAN NATIONAL THEATER ON THE STAGE  
OF THE NOVI SAD THEATER – ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ

Summary 

A theater critic from Novi Sad, Laslo Gerold, writes about the accomplishments of two 
actors of the Serbian National Theater, the leading actors Stevan Šalajić and Jelica Bjeli, in the 
plays of the Novi Sad Theater and their acting in Hungarian. The paper specially stresses the 
majestically portrayed character of Firs by Stevan Šalajić in Chekhov’s The Cherry orchard 
and Madlen Petrovna by Jelica Bjeli in Krleža’s Agony. The author notes that in a distant past 
Serbian actor Aleksa Bačvanski played in Budapest theaters just like today two actors of the 
Újvidéki Színháza act in the plays of the Serbian National Theater. Such intertwinements seem 
natural and artistically justified if they are done for artistic reasons, as a director’s choice when 
looking for the best cast. 
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Зоран Р. Поповић

САВРЕМЕНИ ДРАМАТИЧАРИ НА СЦЕНИ  
СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 

(1990–1999)

СА ЖЕ ТАК: Тра го ви у се ћа њи ма, „тра го ви на во ди“, ствар ни су чи ни о ци 
аутен тич не те а тар ске исто ри је ко ја је „без гра нич на књи жни ца“, би бли о те ка 
тих тра го ва. Ка ква је он да вред ност оста вље них тра го ва о по зо ри шту, ко ли-
ко су ве ро до стој ни за пи си хро ни ча ра, спо ра дич ни или оп се жни кри ти чар ски 
уви ди (ко ји и на ста ју као по ку шај да се не по сто ја ни тра го ви по зо ри шта са чу-
ва ју) а обич но се узи ма ју као до ку мен ти за по вест по зо ри шта? Вра ћа ње оном 
што је оста ло као траг на па пи ру, пру жа за до вољ ство при сту па у по зо ри ште- 
-ко је-се-чи та-гле да у ко ме са мо вар љи ви од бље сци оп сер ва ци ја, ути сци за се-
ћа ње чи не да се хро ни ка, по зо ри шна кри ти ка по ка зу ју као скуп алу зи ја на 
не-до ми сли во. 

Као вред на це ли на, не-пла ни ран про је кат, за па жа се де ве де се тих го ди на 
два де се тог ве ка у Срп ском на род ном по зо ри шту у Но вом Са ду по крет „пу тем 
ка ауто ру“, на сто ја ње да се у цен тар зби ва ња ста ви „кра љев ство ауто ра и глум-
ца“ (ка ко то име ну је Бран ко Пле ша ок то бра 1990). Та ко се у освр ту на де лић 
по зо ри шне исто ри је из два ја дра го це но „оку пља ње“ дру штва до брих пи са ца 
око по зор ни ца но во сад ског Те а тра; де ла са вре ме них кла си ка, у до бу у ко ме су 
игра на, са да су део вред не ли те рар не ба шти не (ко ја за слу жу је да ље по све ће-
но по зо ри шно ба вље ње и вред но ва ње), при че му се тра ди ци о нал но ис ка зу-
је као из во ри ште ко је за сни ва (сва ку да љу) са вре ме ност. Још јед но вра ћа ње 
из у зет ним оства ре њи ма (Бе ла ка фа Алек сан дра По по ви ћа и Бран ка Пле ше, 
Ба но вић Стра хи ња Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за и Јо ви це Па ви ћа, Чу до у 
Шар га ну и Пу ту ју ће по зо ри ште „Шо па ло вић“ Љу бо ми ра Си мо ви ћа и Его на 
Са ви на, Срп ска Ати на Ра до сла ва До ри ћа и Са бир ни цен тар Ду ша на Ко ва че-
ви ћа и Љу бо сла ва Ма је ре) до но си те мељ не те а тар ске под сти ца је: по зо ри ште 
про шло сти не чи ни се тек као аутен ти чан све док до ба већ и као сво је вр стан 
ис пра вљач све га оно га што сле ди – про тив свих про из вољ но сти и по вр шно-
сти, за пу ште но сти ми шље ња, гру бо за ме ње них вред но сти. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: дра ма, по зо ри ште, Срп ско на род но по зо ри ште, Алек-
сан дар По по вић, Бран ко Пле ша – Бе ла ка фа, Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, 
Јо ви ца Па вић – Ба но вић Стра хи ња, Љу бо мир Си мо вић, Егон Са вин – Чу до у 
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Шар га ну, Пу ту ју ће по зо ри ште „Шо па ло вић“, Ра до слав Зла тан До рић – Срп-
ска Ати на, Ду шан Ко ва че вић, Љу бо слав Ма је ра – Са бир ни цен тар.

УВОД НА БЕ ЛЕ ШКА: Тра го ви на во ди 

„Пред ста ва ни је ни шта дру го не го не ко ли ко хи ља да дра ма тич них се-
кун ди ко ји ма глу ма(ц) да је сми сао и за го нет но је дин ство“. Кре ћу ћи се 
тра го ви ма оста вље ним у по зо ри шту, ми за пра во пра ти мо оно не-ви дљи во: 
иш че зле цр те же (ма пе зби ва ња) са ис пре пле те ним пу те ви ма ства ра ла ца, 
игром озна че ну умет ност све тле ће се кун де. „Ме то ди бив ших пред ста ва. 
Тра го ви на во ди на ших прет ход ни ка“, за пи су је Бо ро Дра шко вић у свом 
Реч ни ку про фе си је. Слич но за па жа ње мо гло би се на ћи у сва ком дру гом 
„при руч ни ку“ за по зо ри шно ства ра ње и гле да ње. Чин по зо ри шта про ти-
че у за ча ра но сти ефе мер ног, игром про ла зно сти (ко ја не ста је у ча су сво га 
на стан ка) оста вља ју ћи оти сак ка рак те ри стич ног зна ка у вре ме ну, би ва-
ју ћи чуд но ват за пис ми ну лог, узор ни оста так све га што је би ло. А оно 
што се по зо ри штем до го ди ло, и из ме ђу ре пли ка, пре ко чи но ва, при зо ра, 
на дну при ча, игра но и жи вље но, по сто ја но је још са мо иза по гле да гле-
да о ца, са „дру ге“ стра не по зо ри шта, на ста ње но у, на вре ме нео т пор ним, 
сли ка ма по зо ри шта где се дра го це ни тре ну ци са жи ма ју у ма лу збир ку 
рет ко сти. „Вла сни ци ма“ ова квих при зо ра ствар них при ви да, гле да о ци-
ма до ра слим по ду хва ту и аван ту ри по зо ри шног, ука зу је се пра ва при ро да 
игре, отва ра се све тло шћу и сен ка ма про ша ра на исти на о ха би ту су чо ве ка 
– ства ра о ца – глум ца – лич но сти по зо ри шне збиљ но сти. Је дин стве не сли-
ке по зо ри шта ко је вра ћа ју по глед, тра го ви у се ћа њи ма, „тра го ви на во ди“, 
ствар ни су чи ни о ци аутен тич не те а тар ске исто ри је ко ја је „без гра нич на 
књи жни ца“, би бли о те ка тих тра го ва. 

Ка ква је он да вред ност оста вље них тра го ва о по зо ри шту, ко ли ко су 
ве ро до стој ни за пи си хро ни ча ра, спо ра дич ни или оп се жни кри ти чар ски 
уви ди ко ји и на ста ју као по ку шај да се не по сто ја ни тра го ви по зо ри шта 
са чу ва ју, опи шу, пре тво ре у текст, ре че ни цу, ми сао (и ти ме тек на до ве жу 
на пред ста вље но) а обич но се узи ма ју као до ку мен ти за по вест по зо ри-
шта? Вра ћа ње оном што је оста ло као траг на па пи ру, још јед но по но-
вље но чи та ње на пи са ног, пру жа за до вољ ство при сту па у по зо ри ште-ко-
је-се-чи та-гле да. А у ње му, као у по зо ри шту Шо па ло ви ћа, иза за ве се од 
ре чи-упит ни ка-ус клич ни ка, и да ље „све тли свет / ко ји се пред њом уга-
сио“, гу сто зби је не ре до ве тек сто ва раз ми че „бес крај на де сет ква дра та“, 
сја ји се скри ве на „бе да ску пља од зла та“ и жи ви (не)по тро ши ва илу зи ја. 
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Док се све то ви огле да ју у све то ви ма, ствар ност по зо ри шта је сте по зо ри-
ште ствар но сти, из ра ња ју пеј са жи на во ди, гра до ви од пе ска по сто ја ни ји 
од утвр да зва нич не зби ље, ис под ко јих тра је ху мо ре ска људ ске си ту а ци је. 
Иза за пи са них име на глу ма ца (и оних ко јих ви ше не ма), тек цр них сло-
ва на хар ти ји, по ја вљу ју се оза ре на, на сме ја на ли ца за и гра них љу ди ко ји 
гла сно, са жа ром, моћ ном реч ју и оштрим ге стом бра не пер со нал ност, 
пра во на по сто ја ње сво јих ли ко ва, на сту па ју опет на оштри ци тре нут ка 
„про кле ти, не згод ни, су јет ни, нар ци со ид ни, не ве ро ват ни, де чи ји, фан та-
стич ни… ча роб ња ци нај леп ше игре ко ја по сто ји и зо ве се глу ма“ (ка ко то 
ка же Сла вен ко Са ле то вић). На рав но, у ова квом про це су ре ви зи је „по зо-
ри шне ар хи ве“, те шко је де фи ни са ти вре ме и про стор те а тра-све та, оста-
ју са мо вар љи ви од бље сци оп сер ва ци ја, ути сци за се ћа ње; оту да се и хро-
ни ка, по зо ри шна кри ти ка по ка зу је као скуп алу зи ја на (не)до ми сли во. 

Сва ка се зо на, по зо ри шна го ди на јед ног те а тра, увек је тек епи зо да 
(у стал ном, про ду же ном тра га њу за по зо ри шним ме стом и про грам ским 
уте ме ље њем), увек „но ви про је кат“: „А сва ки по зо ри шни про је кат тра жи 
друк чи ји при ступ, про цес и фор му; зах те ва про на ла же ње но вог из ра за, у 
скла ду са сво јом струк ту ром и ду хом (по зо ри шног) вре ме на“ (упу ћу је Бо-
ро Дра шко вић). И је дан ши ри пе риод, опет са мо де лић те а тар ске исто ри-
је, мо же се узе ти као це ли на, не-пла ни ран про је кат соп стве ног из ра за и 
фор ме ко ји је вре дан па жње. Та ко се де ве де се тих го ди на два де се тог ве-
ка у Срп ском на род ном по зо ри шту у Но вом Са ду за па жа по крет „пу тем 
ка ауто ру“, на сто ја ње да се у цен тар зби ва ња ста ви „кра љев ство ауто ра 
и глум ца“ (ка ко то име ну је Бран ко Пле ша ок то бра 1990). По зо ри шни пи-
сац от кри ва „згу сну те зна ко ве сре ди шњих про бле ма вре ме на“ и про сто ра, 
ин фи ци ра нас оба ве ште њем о „тај ни ствар но сти“ ко ја се по том раз ви ја у 
пред ста ву, а „са вре ме на до ма ћа дра ма и ре ди те љу и гле да о цу по ста је део 
вла сти тог жи во то пи са: кроз за го нет ку соп стве ног на ро да, ту ма чи се свет“ 
(Б. Дра шко вић). У том сми слу, у јед ном освр ту на по вест по зо ри шта, из-
два ја се дра го це но „оку пља ње“ дру штва до брих пи са ца око по зор ни ца но-
во сад ског Те а тра; де ла са вре ме них кла си ка у до бу у ко ме су игра на, са да су 
део вред не ли те рар не ба шти не (ко ја за слу жу је да ље по све ће но по зо ри шно 
ба вље ње и вред но ва ње), при че му се тра ди ци о нал но ис ка зу је као из во ри-
ште ко је за сни ва (сва ку да љу) са вре ме ност. Још јед но вра ћа ње из у зет ним 
оства ре њи ма от кри ва у њи ма и по крет ду ха и за мах фан та зи је, и чин зби ље 
и исти не par excellence; до но се ћи те мељ не те а тар ске под сти ца је, по зо ри-
ште про шло сти не чи ни се тек као аутен ти чан све док до ба већ и као сво је-
вр стан ис пра вљач оно га што сле ди – про тив за пу ште но сти ми шље ња, свих 
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про из вољ но сти и по вр шно сти, гру бо за ме ње них вред но сти. Учвр шћу је се 
уве ре ње да се ре ал ност од ре ђу је ре фе рен ца ма драм ског-по зо ри шног чи на, 
кроз оп тич ки си стем драм ског де ла ствар ност се по ка зу је као оно са мо; 
са мо сво јан аутор ски свет, ње гов сан ко јим про ми чу ма ли, не-обич ни љу ди 
је сте је ди на ствар ност у ко ју се мо же по у зда ти. Ако је „у по чет ку би ло де-
ло“ (ако оно во ди и ин спи ри ше), он да је и у овом ча су (по сле све га у шта 
је по зо ри ште мо гло да се укљу чи, где је мо гло да до при не се, де лу је или от-
кри је) уме сно оче ки ва ти да у пр вом пла ну оста је – ства ра ње, да оно је сте и 
те ма и иза зов и мо гућ ност. (Је ди но за ве ра умет но сти. Још јед на уто пи ја?) 

ШИ ШАР КА НА ЧЕ ЛУ НА РО ДА 
(Алек сан дар По по вић: Бе ла ка фа; ре жи ја: Бран ко Пле ша;  

пре ми је ра 21. но вем бар 1990)

Не ма тог ру ко пи са ко ји ве шти пре пи си ва чи не мо гу 
по дра жа ва ти

Алек сан дар По по вић

Хај де да се игра мо ћо ра ве ба ке
У за вр шни ци пр вог ко ма да Алек сан дра По по ви ћа Љу бин ко и Де сан-

ка (1964. год.) глав ни ју нак, пе ри фе риј ски ас, ка же: „Мо же мо ми игра ти и 
сле де ћи пут. Са мо са дру гим шпи лом“. У Бе лој ка фи (1990. год.) у епи ло-
шком ста њу све оп штег по мањ ка ња (из ве сно је са мо да „У му дро сти има 
не чег не при јат ног. Бо ли.“) истин ска хе ро и на Зо ра Ши шар ка пред ла же: 
„хај де да се уна ка ра ди мо. Не ка сва ко об у че шта му се при ру ци на ђе“. 
У ве се лим ше зде се тим, Љу бин ко „от кри ва“ да су кар те мар ки ра не (мо-
гућ ност да је сва ки „но ви“ шпил исто ве тан пре ћут но се при зна је), али не 
од у ста је од Игре: она је увек дру га чи ја, не по но вљи ва, „слу чај за се бе“, 
нео до љи ва, и раз бра ја ли ца и укр ште ни ца, и ајнц и бриџ, без стро гих и 
уна пред зна них пра ви ла, по пут упра во про на ђе не стра ни це у ста рој пе-
сма ри ци. Го то во три де це ни је По по ви ће ви мар ги нал ци, гу бит ни ци, клон-
фе ри, ка феџи је, шнај де ри, го спо да, пер со не, до ђо ши, ге џе, ско ро је ви ћи, 
раз ме тљив ци, на ив чи не, (чу бур ски) зма је ви, цир ку сан ти, ла ке фа тал не 
же не, спо ред ни глав ни ли ко ви оста ју за о ку пље ни Игром игре, про жи вља-
ва ју ћи ја ву сво јих сно ва у не пре кид ним сцен ским стра жа ма „за ко шмар и 
ноћ“. У тмур ним де ве де се тим, тра ве сти ја се на ста вља. „Кад је већ крај ње 
про па ло, нек бу де бар у про па сти ве се ло.“ Ни је још мно го пре о ста ло, и 
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жи во ти, и при че, и исто риј ске чи тан ке, и сли ков ни це бу дућ но сти, све је 
би ло мар ки ра но, али се и да ље про и гра ва ју дра ме, ко ра ча ју дра ма тис пер-
со не, про ве тра ва ју жан ро ви, ра за ра ју ка но ни, ис пи ту ју ко мич ки ефек ти. 
Игра се: Ус пон и пад Мом чи ла Ја бу чи ла и ње го ве фа ми ли је у пет сли ка 
и че ти ри ви ње те, за пра во дис крет ни шарм ста ре и но ве бур жо а зи је. Ко-
сти ми су пре ци зно ода бра ни: фрак и хал бци лин дер за пред рат ног ка пи-
та ли сту, уни фор ма за пар ти зан ског офи ци ра, ко по ран и ла ко ва не чи зме за 
љо ти ћев ца, одо ра за мај ку ма о ист ки њу, ман ти ја за ка лу ђе ри цу и још по 
не што за јед ну секс бом бу. Са ста нак на вр ху је уго во рен, још да се очи та 
кон тра бу наћ, да се раз ло ми ђа во љи пе чат, ба ци ана те ма на (ко му ни стич-
ког) не ча сти вог, да се од и гра Рас тур-ко ло и от пе ва она на ша: „Пиј го љо, 
ри та пла ћа / Зај ми му ко, бе да вра ћа. / Све ко ше но, стри же но. / …Те сно 
ми са ши ве но“. Игра бе лих ве шта ца и ве шти ца тра је, круг се не за тва ра. 
Хај де да се игра мо ћо ра ве ба ке, то је по зив за „но ви“ по че так. 

По сле Мре шће ња ша ра на у „исто риј ском ва го ну III кла се“, суд би не 
Ку сог пе тли ћа у про стран ству пе ри фе риј ске авли је где се тра жи „ср цу ми ра 
на уви ру тав ног ви ра“, По по вић нас уво ди у ве ли ки и рас ко шни са лон-тр-
пе за ри ју у ви ли пред рат ног фа бри кан та: шо љи ца бе ле ка фе, оба ве зно при-
сут на на по ро дич ној тр пе зи као ста ле шки знак, оста ће не ис пи ве на, не по-
врат но из гу бље на. „Кад се са ња блуд ног ста ња“, ре зи ми ра пи сац три ло ги ју 
не до хо да, оста је са мо јед на ре че ни ца: „Знам све шта имам, али не знам: 
ко сам“. По вр шна оп сер ва ци ја но вог ко ма да Алек сан дра По по ви ћа мо же 
ла ко да на ве де на кри ви траг: из ме на спи са тељ ске стра те ги је, од сту па ње 
од осо бе ног и аутен тич ног ко ме ди о граф ског по ступ ка, при кла ња ње ре а-
ли стич кој об ра ди жи вот но-исто риј ског ма те ри ја ла, па ро диј ско-са ти рич ној 
ви зу ри „ствар не ствар но сти“, при вид ни су и крај ње услов ни. Ко хе рент ност 
си жеа, чвр шћа нит при че, раз вој ни пут ли ко ва, не да ју за пра во да се Бе ла 
ка фа од ре ди као пе дант на и тач на хро ни ка бур не епо хе, со ци јал на са га са 
иде о ло шко-по ли тич ким ко но та ци ја ма или као тра ги ко ме ди ја са кри тич ким 
ак цен том на рат но-по рат но стра дал ни штво (за чи ње на го ло о точ ким епи ло-
гом и кра хом ко му ни зма), ши ро ка фре ска на ше по лу ве ков не суд би не. У 
осно ви, По по вић не на пу шта окви ре са мо свој них дра ма тур шких то ко ва, не 
од ри че се свог све та. „Он у ње му про на ла зи те ме, и у ње га тра ве сти ра чак 
и оне ми то ве ко ји не при па да ју нај до слов ни је том све ту“, под се ћа Мир ја на 
Ми о чи но вић. „Тај свет се ма те ри ја ли зу је го во ром и ма те ри јал је го во ра, он 
је са мо стал на чи ње ни ца, ко ја се мо же при хва ти ти у сво јој до слов но сти и, 
исто вре ме но, би ти али би за го вор о не чем дру гом.“ Да кле, основ не ко ор-
ди на те по по ви ћев ског уни вер зу ма и у Бе лој ка фи оста ју не по ме ре не, са мо 



240

су до не кле скри ве не. Ње го ва је ствар ност фик ци ја / не-ствар ност ко ја ко-
ре спон ди ра са ре ал но шћу сле де ћи па ра ме тре игре, ко ри сте ћи ту ре ал ност 
као из го вор за соп стве ну при чу (не пре при ча ва ње зби ље). Свет А. По по ви-
ћа оп ста је на вр ло „лич ним“ мо ти ва циј ским је згри ма, те мат ским пре о ку па-
ци ја ма, на ра тив но-лек сич ким екс кур зи ја ма, вер бал ним „пре и гра ва њи ма“ 
и „над го ва ра њи ма“, рит мич ким убр за њи ма, ко ме диј ским пра жње њи ма. У 
Бе лој ка фи до га ђа се уоби ча је на ре про дук ци ја тог основ ног мо де ла, „ета-
ло на“; сле ди ко сти ми ра ње, „ма шка ра да“, при хва та ње од ре ђе ног фор мал-
ног об лич ја, за о де ва ње у ру хо кла сич не по ро дич не дра ме. Она се „пре пи-
су је“, по дра жа ва, тро ши и са би ра, ко мен та ри ше, про гле да ва, ана ли зи ра ју 
се жан ров ски ме ха ни зми, ком пи ла ци ја жан ро ва, трај ност, сла бље ње, као и 
„ди гре си је“ обра сца. Ин спи ра тив но је и из аспек та ху мор ног про дук тив но 
кру же ње из ме ђу са лон ске дра ме, гор ке ко ме ди је у ко јој је све сме шно и 
жа ло сно, „озбиљ не“ гро те ске и „нео збиљ не“ тра ге ди је, пре ма иза зо ви ма 
бур ле ске, ме ло драм ском сен че њу, по е ти за ци ји, при ме са ма фан та стич ног 
(по себ но у „ис пи си ва њу“ исто ри је). Али, кон сти ту и са ње при че, тра га ње 
за чвр шћим жан ров ским де тер ми нан та ма, не до при но си ра ци о на ли за ци-
ји, до ми на ци ји ре а ли стич но сти при зо ра у „опо на ша њу“ ре ал ног све та: и 
да ље је при мет на за ви сност „од од ре ђе ног ви да ира ци о на ли за ци је“, ка ко с 
пра вом при ме ћу је Ду шко Ба бић. Ус по ста вља ње кон так та са жи вот ном си-
ту а ци јом, угле да ње на њу или огле да ње у њој, оства ре но је на ни воу „ира-
ци о на ли зо ва не ан ти-сли ке“. „По по ви ће ве драм ске си ту а ци је је су зве зда но 
сре ди ште у од но су на ма кро свет са ко јим сто је у ве зи“, али пи сац не ука-
зу је на „про бле ме дру штве не ствар но сти“, већ „тра га за ка рак те ристичним 
ста њем“ (Д. Ба бић). Очи то, да је се ини ци јал ни, „спо ља шњи“ им пулс, пре-
ци зно се фик си ра „рам“ и по ста вља „по тка“, а он да се ус по ста вља ју ко-
ор ди на те драм ског ми кро све та у ко ме се раз ви ја вла сти та ми кро и гра; она 
је отво ре на, те жи по ти ра њу, раз би ја њу сцен ског илу зи о ни зма и „осва ја-
њу“ сме хом свих ни воа. Из ра жен је сплет про тив реч но сти, не пре кид ног 
су прот ста вља ња: ко мич ног и тра гич ног, осми шља ва ња и ап сур да, же ља и 
огра ни че них, пре вр тљи вих мо гућ но сти, љу ба ви и мр жње, ве ре и сум ње, 
из да је, бек ства и по врат ка, по бе де и по ра за, крх ко сти и ви та ли зма. 

Бе ла ка фа на ста вља По по ви ће во „сцен ско пре при ча ва ње сна“. Ау-
тор де ло пре ци зно од ре ђу је под на сло вом: че ти ри сцен ска ре за са ња (Бе-
ли слез, Че ме ри ке и кр мез, Ки ки рез и Цар ски рез) за че ти ри пар ча ди 
блуд ног ста ња (Тро шно зда ње, Ту по кла ње, Гу сто гра ње, Мр сно ждра ње 
и По мањ ка ње). У осно ви, ко ри сти се фраг мен тар на ком по зи ци ја они рич-
них сег ме на та ко ји су не са мо гу сто ис тка ни од го вор них си ту а ци ја (као 
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драм ских), фор ми ра ни пре све га „ар хи тек то ни ком“ је зи ка, већ и „уокви-
ре ни“ вер бал ним од ред ни ца ма: сва ки део по себ но је на сло вљен и има 
сво је вр стан мо то, крат ку по у ку. Од нос ста ња и ре зо ва ко ји их де ле у одво-
је не це ли не је ам би ва лен тан: ни ти су ре зо ви пре ви ше оштри, ни ти ста ња 
до кра ја б(л)уд на. У пи та њу је за пра во ве ли ки ко шмар ни сан у ко ме оби-
та ва ју Су ста на ри, ка ко пи сац озна ча ва ак те ре игре: пар ча ди ја ве, (по лу)-
тре зног ста ња, тек су по но ри, ма ли ру жни сни у ве ли ком, не из ре ци вом, 
не до ку чи вом; у њи хо вим ме ђу про сто ри ма сно ви те ви зи је („цр но-бе ли 
не ми фил мо ви“) у ства ри су и ко мен та ри и пред ска за ња и са свим из ве сна 
бу дућ ност, да кле „чи ста“ ја ва. 

Шест ли ца тра жи…
Ре ди тељ Бран ко Пле ша по ста вља Бе лу ка фу на сце ну Срп ског на род-

ног по зо ри шта у Но вом Са ду као пред ста ву ши ро ко у га о не ви зу ре и све-
сно ода бра ног ве ли ког фор ма та: он ни је при ме рен са мо па ра фра зи по ро-
дич не са ге, гран ди о зном окру же њу у ко ме на ста ју круп не при че (па има ју 
„о че му да чи та ју срп ски ђа чи ћи у чи тан ка ма“), већ на го ве шта ва рас пон, 
не до глед ност Сна, омо гу ћа ва пре ли ва ње про шло сти у бу дућ ност. Пле ша 
тач но и пе дант но чи та де ло, от кри ва све бит не сло је ве, ус по ста вља ју ћи 
ону тра же ну „тај ну ве зу“ са ли те рар ним пред ло шком, спрет но до зи ра са-
стој ке По по ви ће вог слат ко-гор ког на пит ка. Он ја сно ука зу је да ни је у пи-
та њу ко мад ре а ли стич ке фак ту ре, а ни ка ко пре текст за сцен ску ево ка ци ју 
ру же ња на ро да. Као пре вас ход ни за да так ре ди тељ уста но вља ва пре ци зно 
од ре ђе ње ко ор ди на та не па тво ре ног по по ви ћев ског све та, чи стог и не за-
га ђе ног су ро га ти ма зби ље, али из у зет но жи вог и ствар ног у сво јој „не-
ствар но сти“. Ви спре но се пре та па ју (про бле ма ти зу ју ћи соп стве ну „ис-
кљу чи вост“) пре сна ја ва и те а тра ли зо ва ни сно ви ти па са жи, по е тич но и 
„про зно“, екс пре сив но и емо тив но, ки не тич ко и ми са о но, за сме ја ност и 
но стал гич на се та, лир ско са жи ма ње и еп ско ши ре ње. Мај стор ски се раз и-
гра ва пре у зе ти кич пред ло жак, обра зац чи ја се пра ви ла тро ше и вред ну ју, 
рас пе ва ва ју „сон го ви“ зна не ми то ло ги је ко ја се об зна њу је кроз рас ко шну 
тра ве сти ју. Из ра ња ју из ван ред не сли ке, груп ни пор тре ти ко ји се огле да ју 
о цр ну, сјај ну под ло гу, ти тра ју ду ге сен ке на бе лој, пра зној, не мој по за-
ди ни или про ми чу цр не кон ту ре по за ди мље ном, из гу бље ном хо ри зон-
ту. Пле ша од лич но уоча ва те мељ не пре ми се Бе ле ка фе: то је дра ма Сна, 
њен про стор са мо уну тра шња рад ња пред ста вље на је зич ком игром, дра-
ма тур ги јом го во ра. Сто га ре жиј ским по ступ ком до ми ни ра ју сти ли за ци ја, 
ви со ка есте ти за ци ја при зо ра, чу де сна ка ри ка ту рал ност, ис пу ње ње сли-
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ка до за си ће ња, аран жма ни вид них и сми са о но ре ле вант них узо ра (од 
ли ков ног ко ла жи ра ња и асо ци ја тив ног ко ри шће ња ра зно ра зних мо ти ва 
до та ти јев ских, жа ри јев ских или кон крет ни јих си не ма тич ких ути ца ја). 
Они рич ност ат мос фе ре, ко ја се уз не ми ра ва, „бу ди“ про бо ји ма „ко мич ке 
хит ње“ (сил на ви ка и ска ка ње, утр ча ва ње и ис тр ча ва ње, на гла ше на ге сту-
ал ност и ми ми ка од ег зал ти ра но сти до апа тич ног сми ри ва ња, пре ла зак из 
ве дри не у очај) од лич но до ча ра ва ју глум ци (по себ но Дра ги ња Во га њац, 
Гор да на Ђур ђе вић, Вла ди слав Ка ћан ски). И вер бал ном и мо тор ном ак-
ци јом, игра ју ћи се и ре чи ма и гла сом, по гле дом, ру ка ма, из ра жа ва ју ћи 
не до у ми цу це лим те лом, тра же ћи пра во ме сто и крет њу, суп тил ним де та-
љи ма или енер гич ним, круп ним ис ко ра ци ма, „па дом“ у пра зно, они укра-
ша ва ју По по ви ће ву га ле ри ју из у зет ним ми ни ја ту ра ма. Пле ша у ве ли ком 
сти лу за тва ра драм ски ше сто у гао по ста вља ју ћи га у га ла го спод ски са лон 
(сце но граф Ми ле та Ле ско вац), ван вре мен, црн, хла дан по пут гроб ни це. 
Шест ли ца са ку пље на си ме трич ним ста па њем две окр ње не по ро ди це, и 
ар хе ти по ви и ин ди ви дуе, не тра же пи сца. Они са мо мно го го во ре, же сто-
ко са оп шта ва ју сво је пат ње, ди ле ме, ра до сти, стреп ње, спо ре се, из но се 
ста во ве, обра зла жу иде је. Та ко се ства ра, ма те ри ја ли зу је је зич ка гра ђа, 
ди ја ло шко-мо но ло шке спо не као ске ле гра де си ту а ци је ко је се за тим оти-
ма ју, пре тва ра ју у Сли ку, у Сан, у Дим. Цен трал на лич ност сва ка ко је 
Зо ра Ши шар ка, ве чи то жен ско, не у ни шти ви прин цип ви тал но сти, одр-
жа ња, сто жер исто ри је ко ји по ве зу је не при ја те ље и при ја те ље, за ра ће не 
вој ске, су прот ста вље не иде о ло ги је сво јом Де цом љу ба ви. Ко нач но, ре ди-
тељ не про пу шта при ли ку да пи шче ве на го ве шта је у ре зо ви ма ис ко ри сти 
за од лич не ко ре о граф ске ви ње те збиљ ских сно ва. По пут ети да, му зич ких 
мо ти ва, оне се раз ви ја ју, на ја вљу ју ве ли ко фи на ле, danse macabre у По-
клад ној но ћи, Рас тур-ко ло као епи лог стра шног сна у из о па че ним вре ме-
ни ма.

ЉУ БАВ ЈЕ НЕ ШТО… 
О жр тво ва њу и пу сто ше њу: трип тих Јо ви це Па ви ћа 

(Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз: Ба но вић Стра хи ња;  
ре жи ја: Јо ви ца Па вић; пре ми је ра 26. ја ну ар 1991)

Груп ни пор трет без ју на ка
Су срет с Ба но вић Стра хи њом у по след њој де це ни ји ве ка сре ће и ре-

не сан сних пре о кре та про во ци ра уз бу дљи ву вре мен ску игру. Уса мље ник 
и пра вед ник, под ви жник и му че ник, гре шан и пре ва рен, онај ко ји пра шта 
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чак и они ма ко ји ње му не пра шта ју, ју нак од ма не и без стра ха, кроз чу-
де сне, за ми шље не, за тво ре не сти хо ве на род ног пе ва ча, у го ди ни хи ља-
ду  три ста  о сам де сет и не кој, тра га по не по зна ни ца ма сво је суд би не за 
(не)по сто је ћом од го нет ком, од го во ром, раз ло гом. Пле мић срп ски и го-
спо дар, са да као хе рој у ста рој одо ри али у окру же њу но вог до ба, пре ћи 
ће из дра ма тич но сти пе снич ког у ин те лек ту ал но-по ет ске то ко ве дра ма-
тич ног, у ствар ност јед ног ко ма да. Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз го ди не 
1963. озна ча ва по вра так на шег по зо ри шта „сво ме за ви ча ју“, „на шим те-
ма ма и из над све га овим на шим да ни ма“, при по ве сти ма ис тка ним „од 
на ших стра сти, од на ших сре ћа и не сре ћа“. Спо зна ја да Ба но вић Стра-
хи ња не при па да са мо че тр на е стом ве ку, да ће ње го во при зи ва ње по мо-
ћи у ту ма че њу и „на ше ми то ло ги је“, осо би то је ва жна. С јед не стра не, 
„мит као ко лек тив но под све сно, као за јед нич ко пам ће ње ет но са слу жи да 
са да шњим, да на шњим те ма ма дâ укус веч но сти“ (С. Се ле нић); са дру ге 
стра не, ко ри шће њем мит ско-фол клор них те ма као под ло ге за драм ско ка-
зи ва ње, „ја вља (се) је дан но ви езо пов ско-драм ски је зик, с пу но алу зи ја на 
са вре ме не до га ђа је и скри ве них тен ден ци ја под ру хом ста рих ле ген ди и 
ју на ка (Д. Ди ко вић Ћур гуз). Та ко се у ше зде се тим, док се још жи ве ла за-
да та са да шњост и стре ми ло (не)из ве сној бу дућ но сти, Ба но вић Стра хи ња 
по ка зу је као бун тов ник у „мир ним“ вре ме ни ма про тив нео по зи вих кон-
вен ци ја (дру штве них, по ли тич ких, иде о ло шких), све моћ них ауто ри те та, 
зва нич них исти на, праг ма тич них смер ни ца, као ин ди ви ду а ли ста ко ји се 
од ри че исто ри је за рад лич них убе ђе ња, соп стве них ми сли, уну тра шњих 
мо ра ња, као уса мље ни ја хач што не хи та пут за јед нич ке Иде је. Да ка ко, 
ни у ак ту ел ном осве тље њу, у сна жном и вр ло кон крет ном од бље ску кла-
сич ног про бле ма, Ми хи зо ва ин те лек ту ал на шо ов ска рас пра ва не ће ни из-
да ле ка до зво ли ти да се ис та њи, ис цр пи, раз ре ши јед но стра ним за кључ-
ком. Мно го то га оста је не сво ди во, не до чи та но у склад ном спо ју брит ког 
и та на ног, екс пре сив ног и ште дљи вог, ми са о ног и емо тив ног, еп ског и 
ли рич ног, су пер и ор ног и не си гур ног, у „де се те рач кој“ про зи у ко јој се 
рас ко шна ре че ни ца бра ни по ет ског ис хо ди шта стро го шћу, ра ци о нал но-
шћу. Шта ви ше, де ло та кве гра ђе не са мо да је из др жа ло про бу вре ме-
на, већ је (ка ко Се ле нић до бро за кљу чу је) „вре ме… те зе и ан ти те зе овог 
ко ма да учи ни ло ком пли ко ва ни јим“. На пу то ва њу из сво је „ствар но сти“ 
ду гом шест ве ко ва и кроз че твр ти ну на шег сто ле ћа, но шен во да ма јед-
не дра ме, Ба но вић Стра хи ња про но си сво је не до ку чи во, не спо зна тљи во, 
не из ре ци во; у го ди ни ка да се ни шта не чи ни јед но став ним, из глед ним, 
ди ле ме, оста ци „чвр стих“ ми сли, пи та ња ко ја су „угле да ла“ свој од го вор, 
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мо рал ни прин ци пи, но во за до би ве ном те жи ном по ни ру ис под „си гур не“ 
по вр ши не. У го ди ни хи ља ду де вет сто де ве де сет и не кој, умо ран ексју нак 
и да ље твр до гла во бра ни сво је ја, свој суд, би ра свој не до ход, али не за рад 
по љу ља ног ауто ри те та или ве ли чи не, си гур но сти у сре ди шту Пе сме, ни-
ти због те жње ка про ме теј ском ис ко ра ку из за тво ре не дра ме све та. Ре ћи 
не што мно го ти ше, ма ње, а знат но ва жни је, то је још је ди но пре о ста ло. 
Ба но вић Стра хи ња не мо же дру гим пу тем осим та мо ка мо мо ра и она ко 
ка ко мо ра: а то што мо ра, он то и хо ће. 

По но во се спре ма олу ја, fin-de-si ècle кра јо лик се об на вља по истом мо-
де лу (чи ја ре пе ти тив ност де тер ми ни ше тра ја ње), ствар ност се пре пи су је у 
не што из ме ње ним бо ја ма; ми мо то ко ва ко ји још сле де озна че не (ма да све 
ма ње ви дљи ве) ко ор ди на те на ве тро ме ти ни ових на ших вре ме на, мут них 
и пре о крет них, за гле дан у ду би ну свог би ћа, кре ћу ћи се пре ма уну тра, а не 
пре ма спо ља, Ба но вић Стра хи ња Јо ви це Па ви ћа ре зи ми ра свој „слу чај“ и 
про на ла зи оног истог, ма да ста ри јег (му дри јег?) Ба но вић Стра хи њу. „Учи 
се жи во ту, тре ба ће ти“, и да ље га са ве ту ју знал ци, али ње му је ја сно да ни-
шта ни је та ко јед но став но ни бр зо ни ве ли ко као по књи га ма. Ка ко „кроз 
уске те сна це овог на пу ште ног ве ка“ про ву ћи „на ше ма ле жи во те“, пи та се 
„ове ја ни про вин ци ја лац“ Стра хи ња. Ца ре ви, вла да ри, во ди чи кроз исто ри-
ју, гра ди те љи све та, сви тра же крв, „та ква им жеђ ваљ да“, ру ке стра шне а 
опет обич не је про ли ва ју, сву да ка ме на ср ца, про кле те лу де гла ве, твр де ре-
чи, стра шна ти ши на, по ро дич на (и дру га) ве ћа про це њу ју и пре су ђу ју. „Ци-
ви ли за ци ја се бра ни од вар ва ра пре зи ром, да кле сла бо“, до ла зе тре ну ци 
ко је мо гу ис пу ни ти са мо мо ли тва или ћу та ње. Жи вот се на про сто по ло мио, 
не мо же се мно го то га ви ше учи ни ти (осим оста ти свој, сам), ни исто ри ја 
ни пре да ње не ће зна ти на шу исти ну. Ни је би ло ве ли ког по чет ка, за кле тве, 
по но са, из да је, са мо се „је дан коњ окли знуо на ле ву пред њу но гу“, же ну је 
узео по бед ник (а она се да је); све оста ло за вр ши ће се ка ко је и по че ло. У 
апо дик тич ном све ту, сред ока ме ње них за ко на, не ма ни оче ва, ни си но ва, 
кће ри, али ни Дра ме, ни Ју на ка. Ис цр пље на је ве ли ка при ча ве ка, по сто ји 
још она ма ла, не до глед на, нео б у хват на, ко ју је жи вот по ве рио чо ве ку. А у 
њој са мо је дан за пис, о љу ба ви да ка ко: „Љу бав је не што што се мо ра или не 
мо же“. И оно: би ти Ни ко-Не ко, али нео по зи во оста ти гла ва свог по ро дич-
ниг ве ћа. Мо жда ће не ка дав но из гу бље на реч (уте хе, при сно сти) од не куд 
до ћи, али би ће ка сно. И све то не ће би ти ва жно. 

У бри љант но ис тка ном по ет ском окви ру, ме ђу упо ри шним тач ка-
ма ко је пред ста вља ју гу ста сте ци шта ми са о них „кра је ва“, ра за сти ру се 
и за пли ћу рас ко шне ви зу ел не ре че ни це (ини ци јал на и про ду же на на ра-
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ци ја сли ком), за чи ње се уз бу дљи ва игра про сто ра (не са мо у про сто ру); 
су сти чу се ли ков на ре чи тост и сли ко ви тост, ба рок ност ис ка за ног (уза-
јам но до при ча ва ње-до сли ка ва ње), те а трал ност, по не се ност и мир но ћа 
ис цр пље не дра ме, пре вар љи ва, ис тро ше на па ипак не до ре че на реч, глас 
ко ји од зва ња, ста ра али не до ми шље на иде ја, бо ја, све тлост, ис пу ња ва ју 
цр ну пра зни ну или не тра гом не ста ју. Јо ви ца Па вић не пред ла же на ста вак 
(не)окон ча не рас пра ве, спо ре ње, оштре ње ума, де ми сти фи ка ци ју (ми то-
ви су одав но про гле да ни, по зла та ски ну та, по вр ши на по до ста из гре ба-
на), при ме ре ни ја је ме ди та ци ја, по зи ва ње на осе ћа ња као ме ру ства ри 
иза про плам са ја „сла бе“ ми сли, тра га ње за Сли ком ко ја не ће од го во ри ти, 
из ре ћи, већ са мо до сти ћи ду бин ску оштри ну у ви зу ри опу сто ше ног све-
та. Ре ди тељ уме шно пре до ча ва бит, и ве ли чи ну и јед но став ност ма лог у 
ма лој при чи, ње но са жи ма ње, кон ден зо ва ње. Сме ште на све сно у ве ли ки 
фор мат, у на из глед нео д го ва ра ју ће ди мен зи је „ра ма“, тре ти ра на као ши-
ро ко у га о на филм ска са га (ка мер на игра у си не ма ско пу), она не ми нов но 
под ле же тех ни ци уве ћа ња, чи ме све ни јан се и ду бљи сло је ви по ста ју ви-
дљи ви. Му зи ка (Бо рис Ре ља) ис хо ди из сен зи би ли те та сли ке, пред ста вља 
њен ехо, од јек уну тра шњих до зи ва ња, а не озву че ње. Па вић се не ба ви 
пре вас ход но ре флек си ја ма мит ског, не ука зу је на до ме те исто риј ског, не 
на гла ша ва на ци о нал но, за јед нич ко, већ људ ско, по је ди нач но. Он про го-
ва ра о ег зор ци зму, али не о со ци јал ном, по ли тич ком, већ о по ро дич ном, 
оном ко ји спро во ди свој на сво ме или на се би са мом као из во ру пра про-
клет ства (тек одав де, из ми кро струк ту ре, од лич ног, про блем се уз ди же 
пре ма ет но су, устрој ству дру штва, па све ши ре, у кон цен трич ним кру-
го ви ма, до вер ског, ци ви ли за циј ског пла на). Не по сто ји за кљу чак, суд, 
сен тен ца у име ко је се мо же од ме ри ти, утвр ди ти кри ви ца, сте ћи пра во на 
од ма зду; не ма уста но вље не, „круп не“ исти не, оне ко ју же ли мо („ко мо же 
да зна шта је сит ни ца?“), вид на је ла жност тач ног афо ри зма – та чан је и 
кад се пре вр не, али ипак ни је исти на. У том кон тек сту, Ба но вић Стра хи-
ња (у пот пу но сти до жи вља ја Ми о дра га Пе тро ви ћа) ни шта не на ме ра ва, 
не ма скри ве ну ми сао во ди љу ко ју бра ни, ни шта не твр ди, ни шта не по-
ри че, не по ку ша ва да до ка же (мо гу ће је тек не што об ја сни ти), све стан је 
да не зна од го вор на пи та ње За што. Не са мо да не ма пра во да бу де су ди ја, 
већ не же ли да има то пра во, не уме да су ди. Он ни је ни ју нак што па ше 
брит ку са бљу, ни ти је за го вор ник бун та, не ни онај ко ји при хва та пре-
ва ру: као чо век и ова ко и она ко би из гу био (оту да са вр ше на мир но ћа). 
Ње гов гест ни је уз ви шен, из љу ба ви, он не мо же да пре зре, уда ри, али не 
за рад са вр шен ства, до брог ср ца, по жр тво ва но сти. Не ма пре су де, не ну ди 
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се ни опро штај, већ мно го ма ње: ћу та ње, ту га, „по па љен за мак у уда ље-
ном ку ту све та“ као уто чи ште и оно што је већ по сто ја ло, нео д го не тљи во, 
не из ре ци во. Је ди но раз у ме ти, (по ку ша ти) ре ћи не што ва жни је, то је све. 
Као што Стра хи ња бра ни сво је ма ло, по след ње пра во, та ко и ње го ва љу ба 
ко ја се зо ве са мо Же на, оста је „вла сна… над сво јим жи во том“, го спо да-
ри ца са ма се би. Она и је сте „од дру гог све та“, „с ви со ка од сут на, да ле ка“ 
(убе дљи ва Љу би ца Ра кић). Ма да је Влах Али ја мо же по не ти ве за ну, она 
ће „по ћи од сво је во ље, сло бод но“ (та ко је „цр ње, ду бље, не по пра вљи ви-
је“). Не ма ни чег све тог у ње ном из бе зу мље ном ма зо хи стич ком ак ту; она 
ни је дра га на ни ти роп ки ња не при ја те ља, сил ни ка, па ли ку ће, ни из да ји ца 
срп ства, сво га оца, ца ра; „ма ла цр но ко са де вој чи ца са сти сну тим пе сни-
ца ма“ и да ље „пре ту ра по се би“, по сво јој му ци и мо ра њу, оста вље на, ту-
ђа ме ђу љу ди ма са ко ји ма жи ви. Ко нач но, отац по ро ди це, стуб дру штва, 
Југ Бог дан (Ве ли мир Жи во тић), ко ји са мо пот пи су је већ до не те-ва же ће 
од лу ке по све мо гу ћим ка но ни ма све та-(мај ке) др жа ве, чи не ћи оно што 
мо ра, не по ка зу је са мо ре зиг на ци ју му дрог; као су ди ја соп стве ној кће ри, 
он је скр хан ста рац го то во не чуј ног гла са. Је ди но у ср цу Во ји на Ју го ви ћа 
(Но вак Бил би ја) не ма мно го ме ста: он оста је тврд, уве рен у ис прав ност 
зва нич них исти на (уљез из „ве ли ке“ при че).

Ана то ми ја јед на сли ке: Зид, Не бо
Уз из у зет ну сце но граф ску по др шку Ге ро сла ва За ри ћа, Јо ви ца Па вић 

рас кри љу је рас ко шан трип тих. На ве ли ким „плат ни ма“, исли ка ним за га-
си тим бо ја ма, про бо ји ма све тло сних тра ка кроз та му за го нет них ду би на, 
раз ви ја се ин спи ра тив на игра ви зу ел них зна ко ва. Сли ка се нај пре бри-
жљи во и пе дант но сла же, до пу ња ва де та љи ма, укра ша ва, на ја вљу ју се 
ми ни ја ту ре ко је као чвр сте це ли не из ра ста ју до фор ма та сли ке у сли ци. 
Ка да сли ка из гле да за вр ше на, она је упра во при пре мље на за про ме ну; 
сле ди фи но пре та па ње или на гло пу ца ње, из би ја ње на ред не сли ке из по за-
ди не или от кри ва ње „дна“. Из ра жен је склад по је ди них де ло ва трип ти ха, 
али и њи хо ва стил ска осо бе ност; сва ка сли ка се ћа се сво јих узо ра, ме диј-
ски раз ли чи то ко ди ра них. Оту да је за ни мљи во пра ти ти ту „жан ров ску“ 
транс фор ма ци ју – суд би ну фре ске ко ја се пре ко ти пич ног по зо ри шног 
при зо ра рас тва ра до ши ро ког филм ског ка дра као ка тар зич не за вр шни це. 
Уз то, па жњу вре ди обра ти ти на ус по ста вља ње два основ на зна ка ко ја 
сми са о но об је ди ња ва ју све три сли ке: фор ми ра ње Зи да и по ја ву Не ба. 

Кроз дим мно го број них све ћа, из ма гли цу вре ме на и исто ри ја, мрак и 
ти ши ну, тек се на зи ру кон ту ре сли ке ко ја на ста је, про све тља ва, ис пу ња-
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ва фи гу ра ма, уда ље ним гла со ви ма. Као што у ње ној ду би ни фре ско пи сци 
исли ка ва ју Хри ста на ма на стир ском зи ду (цен трал на ви ње та на ве ли кој 
сли ци), та ко Па вић пре да но и чи сто ства ра им по зант ну сцен ску фре ску 
(ра ђа ња, успо на, не из ве сно сти, по ра за, ве ре, сум ње?). Ме ђу из ра зи то ви-
со ким, све тим љу ди ма, све ште ни ци ма и ка лу ђе ри ца ма у цр ним одо ра ма, 
ма ли ју нак Стра хи ња спре ма се за од ла зак у рат (от по чи њу му шки по сло ви 
ко је су од ре ди ли за ко ни све та, су ди ће се са суд би ном). Док пред на по ла на-
сли ка ним Хри стом те че мо ли тва – чо век и убог и гре шан тра жи пут ка спа-
се њу, Стра хи ња сто ји сам пред Бо гом и љу ди ма, над соп стве ним по но ром. 
Под на ле том спољ њих ве тро ва рас тво ри ће се до та да ти ха, скро ви та сли ка, 
ма на стир, дво ре пле ми ћа срп ског пре се ћи ће друм исто ри је: кроз пре дво-
јен Хри стов лик ући ће не крст, пу ста хи ја, од мет ник Влах Али ја, по че ће 
од ма зда, на ја ви ће се но ва исти на. Фре ска пу ца, мо ли тва пре ки да, оста је 
ба че на ико на као кле тва, уз њу по ло жен ја та ган, за бо ра вље на књи га у ко јој 
је све му дро и ла ко. На чи ње се пи та ње: Мо же ли Же на, са мо роп ки ња, плен 
му шких по хо да, да учи ни не што стра шно и ве ли ко? 

Већ су из го во ре не зна не ре че ни це, ис пе ва ни сти хо ви, све те сли ке по-
ха ра не, ни је ни ва жно да ли је би ло кне же ве ве че ре; ме сто ви си на оста је 
пра зни на, мо гућ но је са мо ћу та ње, али се упор но об на вља ју ко ри шће ни 
ди ја ло зи, тра је постин те лек ту ал на ра спра, уигра ва ју се не у ни шти ви те-
а тар ски мо де ли. Вр ло је ин струк тив но сме шта ње Ју го ви ћа (уве ре них у 
сво ју све ту, пра вед ну ствар) у хла дан, су мра чан, мо ну мен та лан и строг 
по зо ри шни ам би јент (сцен ски при зор пре у зет са са вр ше ном тач но шћу 
и фи не са ма ми зан сце на из кла сич не уз о ри те по став ке ко ло кви јал не не-
мач ке дра ме). Сли ка је ве ли ка, пра зна, цр на, ма ло број не фи гу ре кре ћу се 
од ме ре но, из раз је и све ден и те а тра лан, осе ћа ња за то мље на. Ти ши на је 
гла сна, ре чи чвр сте, у про сто ру се ра за сти ру ис цр пље не ми сли крат ког 
до ме та, дро бе, од је ку ју, па да ју. На спрам ви со ке тр пе зе из ни као је ви сок, 
кос Зид; на цр ном фо ну („оми ље на бо ја“) по себ но зна че ње има ће тра го-
ви цр ве не: по пут бит них, за бо ра вље них пи та ња, ра су ће се круп не, соч не 
ја бу ке, ма ла Стра хи њи на при ча. Оста ће и све тла, не ис пи ве на ча ша ру ме-
ног ви на као слут ња. 

Ви сок Зид ко ји је за гра дио је ди ни из лаз про пу сти ће са мо из гна ни-
ке – Стра хи њу и ње го ву не вер ну же ну. Али, то отва ра ње пре ма ду би ни ће 
би ти не по врат но, по це па на по зо ри шна гра ви ра не ће се опо ра ви ти. Ука-
за ће се зло коб но, ни ско Не бо с олов ним обла ци ма и об ру ши ти и на пра-
вед ни ке и на гре шни ке, пре су ди те ље и пре кр ши те ље, за и гра ће ду ге сен ке 
бар ја ка, но же ва и ја ви ти ис те ри ва чи „но ве“ прав де. Ре чи ће утих ну ти, ис-
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то пи ти се, раз ли ће се ве ли ки филм ски то тал и са же ти све при че. Трип тих 
ће вир ту о зно за тво ри ти и опет от по че ти по след ња-пр ва Сли ка. А на њој, 
у не ко ли ко по те за, по не што о пу сто ше њу, жр тво ва њу, оп стан ку и остан-
ку, о љу ба ви ко ја се мо ра или… Же на ћа пре у зе ти крст по сле му шког 
по ра за, пре ки ну та мо ли тва за вр ши ће се. Пи та ње Ба но вић Стра хи ње ко је 
про но си вре ме не тра жи од го вор: Да ли је мо гу ће ви да ти, а не ка жња ва ти 
у све ту ко ји се об на вља ка зном? 

КИ ША НАД ШАР ГА НОМ 
А Ада Ци ган ли ја, свêд но, ипак зе ле на 

(Љу бо мир Си мо вић: Чу до у Шар га ну; ре жи ја: Егон Са вин;  
пре ми је ра 26. сеп тем бар 1992)

Су срет пред на да ле ко зна ном ка фа ном „Шар ган“ не где на бе о град-
ској пе ри фе ри ји с је се ни де ве де сет дру ге (по сле два де сет го ди на од ка ко 
је чу до у њој пи сац Си мо вић сво јом дра мом за пи сао) под сти че оно исто 
уз не ми ру ју ће ста ро-но во пи та ње: ка ко пре по зна ти-од ре ди ти сре ди ште 
ствар но сти ко ја се зо ве Шар ган и је сте ка фа на-пре двор је кра ја, уто чи ште- 
-љу ска на ве тру, дом-друм – да ли њом са мом што по сто ји со бом (остав-
ши у окру же њу аутен тич не вре ме про стор но сти) или у од бље сци ма „не-
по бит не“ ре ал но сти ко ја „при сва ја“ Шар ган и де тер ми ни ше збиљ ност 
ње го вих го сти ју-про ла зни ка-за то че ни ка? Дру га чи је ре че но, да ли об но-
вље но пу то ва ње за во дљи вим Си мо ви ће вим драм ским ри ма ма, ре ским 
и то плим, „чи тљи вим“ и скри ве ним, јар ким и тмур ним, на сме ше ним и 
жа ло сти вим (бли ски до дир с по ет ском ре че ни цом ко ја јед но став ном по-
себ но шћу, све де но шћу а гу сти ном, са жи ма чи тав ма ли уни вер зум), ово-
вре ме но „чи та ње упр кос“ „Чу да у Шар га ну“ зна ћи иш чи та ва ње-до чи та-
ва ње дра ме Шар га на или дра ме у/око Шар га на и у ко јој ме ри се су сре-
ћу или раз два ја ју дра ма „уче сни ка“ и дра ма „чи та о ца“? Ре ди тељ Егон 
Са вин сво јом но во сад ском поствер зи јом јед ног од нај зна чај ни јих де ла 
на ше по зо ри шне ли те ра ту ре да је дра го цен до при нос да љем раз ма тра њу 
тих дво сми сле но сти (из ми ре њу, за пли та њу?), оства рив ши дво стру ко шћу 
ви зу ре, исто вре ме ним пре та па њем и кон тра по зи ци јом су прот ста вље них 
/ ком пле мен тар них по гле да, пу но ћу до жи вља ја, ја сни је ви ђе ње Шар га на 
у мрач ним и ки шним пре де ли ма (око нас, у на ма). Са вин с пра вом уоча-
ва да Си мо ви ћев „ко мад сјај но ви бри ра упра во на овај тре ну так“, да је 
вред но по ста ви ти га та ко да се од но си на ово вре ме и да се зби ва да нас 
у Бе о гра ду или где дру где, на кра ју а у ср цу не ког на шег гра да, да кроз 
при по по вест о „ма лим љу ди ма и њи хо вим ве ли ким же ља ма, о ра то ви ма 
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и не сре ћи јед ног под не бља“ про го во ри о овом ча су, „о овом ра ту у ко јем 
смо за те че ни, о овом жи во ту ко ји нас чи ни ’бед ним љу ди ма’“. Да кле, у 
не ком ак ту ел ном Шар га ну и да ље оби та ва ју по ни же ни и увре ђе ни, из-
гу бље ни и ни кад не про на ђе ни, су сре ћу се мр тви с још жи вом же љом да 
ис пра ве на не те им не прав де и жи ви с мр твим сно ви ма, ко ра ча ју тан ком 
ли ни јом ко ја спа ја не мо гућ ност пост ва ре ња с ни шта ви лом, али са да су 
ту три ге не ра ци је рат ни ка/гу бит ни ка/ово стра но-оно стра них жи те ља. На-
рав но, ре ди тељ не же ли да по га ђа њем ци ља, из о штра ва њем иде је во ди ље 
про ма ши оста ло, да из не ве ри не по бит ну шар ган ску са мо свој ност, да за-
о би ђе жи ве, из у кр шта не то ко ве, не-про ход не и иза зов не што се оти ма ју 
кру тим вре мен ско-про стор ним од ред ни ца ма. Та ко на ста је уз бу дљи ва и 
под сти цај на пред ста ва ко ја да ру је и му дрост и осе ћа ње и чи ја се це ло-
ви тост огле да у спо ју два у осно ви раз ли чи та али склад на, скло пљи ва, 
јед но дру гом „по све ће на“ де ла. Пр ви се мо же озна чи ти као опис Сли ке у 
ко ме до пу ног из ра жа ја до ла зе пе дант ност оп сер ва ци је, по све ће ност ана-
ли тич ком при би ра њу и раз бра ја њу, ста ло же ност ми ну ци о зног ком по но-
ва ња, от кри ва ња уну тар ње по кре тљи во сти у „ста тич ном“; у дру гом де лу 
Сли ка се осло ба ђа ра ма, отва ра по ду би ни, би ва по го ђе на ци ља ном ми-
шљу, у ме ђу вре ме ну са ку пље ним кван ту мом зна че ња што иза зи ва еруп-
тив но пра жње ње емо ци ја као зна чај ног остат ка, „мер љи вог“ ви шка вред-
но сти. Ре ди тељ за во ди ре а ли стич ким по ла зи штем; пре до ча ва ње вре мен-
ског по ма ка у исто ри ји Шар га на је не ми нов но: до га ђа ји из „хи ља ду де-
вет сто ше зде се ти не ке го ди не“ опи са ни се дам де се тих, он да ка да је Ср би ја 
би ла „иди лич на, ко мич на“, а Бе о град био „свет ски град“, нај ду хо ви ти ји 
у Евро пи, ка да је у ка фа на ма „би ла бу ка, пе ва ло се, љу ди су се ша ли ли“, 
пре но се се у муч ну са да шњи цу, у не ку крч му на кра ју пу та ко ја зра чи 
че ме ром и те жи ном, где љу ди ћут ке ис пи ја ју сво ја пи ћа и то ну у пра зно. 
Оту да сце но граф Ге ро слав За рић об ли ку је Шар ган као обез ли чен, оту ђен 
про стор у ко ме жи вот про ти че сно гу и уз без и ме ну „ду пло ва чу“, пр ља во 
ста ја ли ште-че ка о ни цу за ниг де; спо ља шњост је да ле ка, нео д ре ди ва, ви-
дљи вост оне мо гу ће на на но си ма пра ши не и вре ме на, сли ка на те ле ви зо ру 
је ло ша, го вор ни ци још го ри (ма да „фак то ри“, „ка па ци те ти“), ве сти сла бе 
и ки шне, се ма фор за том бо лу на зи ду са мо под се ћа на игру у ко јој бро је-
ви ни ка да да „за све тле“ на сре ћу – је ди но вра та са јед не или дру ге стра не 
(во де не зна но куд, за пра во ни ка мо) „из ну ђу ју“ кре та ње та мо-амо, без-
раз ло жну пра во ли ниј ску ки не ти ку. У скла ду са ре ди тељ ским ви ђе њем, 
ме сту зби ва ња по ни шта ва се би ло ка ква зна ков ност упра во ра ди под сти-
ца ња соп стве них уну тра шњих „ко ди ра ња“, тра га ња – жи вље ња. Шар ган 
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се по ка зу је као ства ран про стор али и као Про стор не-по сто ја ња све ден 
на бит чи ју ствар ност тек тре ба раз лу чи ти. Сто га се Сли ка па си о ни ра но 
сло же на и бо га та де та љи ма про јек ту је и пу шта да жи ви, тра је, чи та се, 
тро ши. У овом ча су ни је ва жно оно што се из ра жа ва, оно што сто ји иза 
(по текст, те за, кон цеп ци ја), већ ис каз сам, ње го ва про чи шће ност, ис пу ње-
ње, из мен љи вост. 

Уме сто до га ђа ња, пред ност се при да је де скрип ци ји, уме сто рад ње 
ста њу, уме сто учи та ва ња „го то вих“ зна че ња осва ја њу аутен тич них ко ји-
ма про стор по сто ји: дис крет но а вр ло до бро ука зу је се на би нар ност од-
но са (уну тра шње/спо ља шње, за тво ре но/отво ре но, сте шње но/ла ба во) као 
бит ну од ред ни цу („У ’уну тра шњем’ би ће се при би ра, у ње му се ње го во Ја 
с дру гим до ди ру је, ’њу ши’, ин ти ми зи ра, отва ра, ми мо и ла зи или по исто-
ве ћу је“, ка ко ве ли Ча слав Ђор ђе вић; уну тра шње као од раз би ћа, ње го-
вог мен та ли те та и ег зи стен ци јал ног ста ња ме ша се с ути ском „тра гич не 
пра зни не“); ус по ста вља се ста тус ка фа не – ме ста где се ста ну је-про во-
ди сло бод но вре ме као миш је ру пе, одр жа ва ви ше сми сле ност (ег зи стен-
ци јал ни про стор, пси хо ло шка скри ва ли ца при та је но сти би ћа и ње го вог 
пра вог иден ти те та, „али би за ку ка вич лук и за при зем но ег зи сти ра ње“, 
ме сто „сми шље ног, не по вер љи вог ди о ге нов ског по сма тра ња“; „Миш ја 
ру па“ је за ма гље ње вла сти тог би ћа“). Под сти чу се фи не ре ла ци је из ме ђу 
дра ма тур шких мо де ла и обра за ца жи вље ња (и „ар ха ич них“ и „но вих“), 
ко ме диј ског и „драм ског“, „по ет ског“ и „про зног“, а све то у окру же њу 
вар љи ве „пред мет но сти“, сла бе ухва тљи во сти, на са мер љи во сти, уза луд-
но сти и нео ства ре но сти (у са звуч ју чи стих „ма те ри јал но сти“ као што су: 
„лад но ја го дин ско“, „па ра дај са ла та“, „па суљ са свињ ским уши ма“, не-
оби чан од јек до би ја за па жа ње: „А у ре ку и у обла ке / не ко из ру чио ча ши-
цу кле ко ва че!“); про бле ма ти зу је се чи та ње драм ске по е зи је као по и ма ња 
„осе тљи во сти“ све та – жи во та (до ма шај пре ко те а тар ског / те а трал ног 
„го во ре ња“ и про сто на род не пе снич ке „по не се но сти“). Про стор се Шар-
га на докра ја осве шћу је и ис пу ња ва све у куп но шћу не-при су ства ли ко ва-
го сти ју-про ла зни ка – по ло жа јем или пре ме шта њем фи гу ра, тра го ви ма 
хит ње, за стај ки ва ња, остан ка или не стан ка. До дир ре ал ног и ира ци о нал-
ног је при ро дан, гра ни ца не при мет на (тек су „зна ци жи во та пре ве де ни 
на зна ке смр ти“); не ма одво је но сти „ко ри до ра“ ко ји ма се кре ћу-по сто је 
ста ри рат ни ци Дрин ске ди ви зи је, „ко да су из зе мље ис ко па ни“, зар ђа ли и 
ис тру ну ли, Про сјак „не ве ро ват но стар“ као део „чу де сног“ и „ани мир ке“, 
шан кер ке, ло по ви, ак ти ви сти. Пре ци зно да та без-гра нич ност Шар га на 
осло ба ђа са мо свој не уну тар ње рит мо ве, да ма ре, по ја ча ва се „ме та фи зич-
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ки“ при ти сак (по др жан му зи ком Ксе ни је Зе че вић): про стор се со бом са-
мим пост ва ру је као над-ства ран, као је дин стве но по ље не-по сто ја но сти, 
тра га ња и од ла же ња. 

Сту ди о зно при пре мљен те рен у пр вом де лу пре пу шта се раз ре ше њу 
(на ба зи кон ден зо ва ног „по гон ског ма те ри ја ла“) ко је во ди ка тар зич ној за-
вр шни ци (ме ди та тив но се за ме њу је сна жном екс пре сив но шћу). И са мо 
фор мал но укла ња ње зад њег зи да је сте им пре сив но – гро бље без кра ја с 
кр сто ви ма „до не ба“ отва ра-за тва ра ви до круг и по ка зу је се као истин ска 
по ле ђи на-по нор, ис хо ди ште и крај свих Шар га на. Ефект на ви зу ел ност 
при зо ра – ци тат из Ко се осна жу је се ула ском-при пад но шћу ак те ра ко ма-
да ци та ту: пре ко гро бља, из оно стра них пре де ла у сво ју ка фа ну се вра-
ћа Ан ђел ко, во де ћи са со бом Дра га чев це (тру ба че од вај ка да при сут не на 
свад ба ма, да ћа ма, сла вље њи ма и ту го ван ка ма) чи је ће хи пи јев ско Let the 
sunshine in за зву ча ти про сто ром, по та ћи пли му осе ћа ња и пред ста ви да-
ти из ра зи то брех тов ске, ан ти рат не то но ве. Фо ку си ран оп сег зна че ња (не-
ми нов ност при стан ка на соп стве не ра не, по ку шај осми шља ва ња Чо ве ка 
у вре ме ну и про сто ру) до би ја до дат не ре флек си је: Си мо ви ће ва драм ска 
пе сма о Шар га ну про го ва ра о све тло сти не-ви дљи вој у но ћи иза ју тра 
(„Си ја Ша бац, Ти мок те че к’о зла то, / Бе о град све тли као бе ло гро жђе, 
/ Си ја дру го ме, као да си ја и ме ни“, под се ћа ре дов Та на ско свог усну лог 
ка пе та на) и при хва та се као по зив на (мо гућ но?) пре по зна ва ње те све тло-
сти. Ако и вре ди го во ри ти о чу ду, он да је то са мо Чо век ко ји ви ди и ко ме 
по ми сао да је Ада Ци ган ли ја упр кос све му ипак зе ле на, да у Ужи цу па да 
ки ша и да не ко пе че пи ту од тре ша ња ис пу ња ва вар ке по сто ја ња. 

Успе шном „до пе ва ва њу“ Си мо ви ће вих драм ских ри ма умно го ме 
до при но си по све ће ност глу мач ког ан сам бла ко ји де лу је као до бро на-
шти мо ван ин стру мен та ри јум (лич ни „уз ле ти“ и осо бе ни аран жма ни су 
про дук тив ни). Ипак, пра во те жи ште енер гет ског дисба лан са вре ди тра-
жи ти у тро у глу по ву че ном из ме ђу Чу до твор ца и две са свим не-обич не 
ју на ки ње, два по ла шар ган ске зби ље. Про сјак, „ар хе тип Ста рог Му дра-
ца“, „глас све сти про тив ра си па ња ду ха“ (Сте ван Ша ла јић) пред ста вља 
се сво јом по јав но шћу, крет њом, по ма ком ру ке, за ма гље ним по гле дом као 
не-зе маљ ско, не-ствар но би ће, али и као Чо век спре ман да по не се туђ ка-
мен, би ло чи ји; он је го то во бес те ле сан, лак као пе ро ка да је „на то ва рен“ 
и без мер но те жак ка да уви ђа да му је жр тва ис па ла за луд на у сре ди ни у 
ко јој би се „и ар хан ђео уга сио“. Го спа ва (Мир ја на Гар ди но вач ки), да ма 
од за на та што је под не ла „дрип чи ну мно гу“, по ка зу је се енер гич но шћу 
на сту па, гла сним ка зи ва њем сво је ту ге као тра гич на пе ри фе риј ска хе ро-
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и на; она је на кра ју пу та, са свим са ма ме ђу „по ште ним“ љу ди ма из ко јих 
„ни јед ну су зу, ни јед ну реч са ми ло сну да ис це диш“. На спрам Го спа ви не 
гор чи не, зга ђе но шћу над све том миш јих ру па, сто ји ви та ли зам Цми ље 
(из ван ред на Ја сна Ђу ри чић): она је не где на по чет ку, из ра же не ма да не и 
ар ти ку ли са не жуд ње за (опа сним) жи во том, сна жног ре флек са са мо о др-
жа ња (са мо об ма не, уте хе), не пре ки ну тог оче ки ва ња бу дућ но сти-по-сва-
ку-це ну; пре ко стреп њи, ужа са, не до у ми ца и ус хи ће ња, она ра си па го ле-
му ко ли чи ну муч не, гро теск не ве дри не. Цми ља кре ће на пред ухо да ним 
то ко ви ма би ти са ња, не до сег ну те људ ско сти, не ис пу ње ња кич сно ви ма. 

Док се још зе мља окре ће и док јој не по там ни сјај (ка ко је пе вао Оку-
џа ва) сви ма они ма ши ро ке ру ке тре ба да ти од мо ра. До бро чи ни те љи су 
иона ко не по треб ни љу ди ма ко ји се по зна ју, бра не, тра ју сво јим ра на ма, 
ко ји ма се ра на у зве зду пре тва ра па им осве тља ва „ку ћу, астал, же ну, / 
ве че ру, цео жи вот“. Ре че ни ца: „Свет је на пра вљен за то да бу де до бар…“ 
оста је као под се ћа ње. А над Шар га ном па да ки ша.

УМРЕ ТИ МЛАД КАО БРАН КО 
Раз го вор о од сут ном Сте ри ји или не ки До рић пи ше Ро до љуп це 

(Ра до слав Зла тан До рић: Срп ска Ати на, у ре жи ји ауто ра;  
пре ми је ра 2. април 1994)

За о кру жу ју ћи још јед ну сво ју драм ску све ску (чи ја је при пад ност 
Ме лан хо лич ним ме мо а ри ма не сум њи ва), пру жа ју ћи увид у исе чак из ле-
то пи са сва ко дне ви це јед ног гра да (не ка да шњег-са да шњег), не че га што је 
по у зда но би ло или се тек зби ло у сну (ко ји и да ље тра је?), пре пи су ју ћи 
жи ву исто ри ју сво јом ру ком, ис пи са ним ру ко пи сом, гле да ју ћи све то ве 
што не ста ју-оп ста ју кроз са свим лич не на о ча ре за ма гље не да хом вре ме-
на пре ђа шњег-до ла зе ћег, пи шу ћи из ми шље ну при чу о Чо ве ку Триф ко вић 
Ко сти (чи ја је при ча по сто ја ла), до пи су ју ћи се за пра во са со бом са мим а 
при том от пи су ју ћи Сте ри ји, при ја те љу, са вре ме ни ку ко ји је не коћ пи сао 
ко мен ди је и у јед ну од њих сме стио све при сут не Ро до љуп це, осо бе но ин-
то ни ра ном се том Ра до слав До рић по ве зу је оно што се до го ди ло и што се 
на ста вља, исти ни то и ве ро ват но, уста но вље но и мо гу ће, про жи вље но и 
(не)до са ња но, скра ћу ју ћи ука за на ра сто ја ња од чо ве ка до чо ве ка, од ср ца 
до ми сли, од не чег соп стве ног до оног не чи јег што је те шко име но ва ти 
али не и по де ли ти, уво де ћи спле то ве ра зно бој них и ра зно род них ни ти у 
не па тво ре ну ствар ност По зо ри шта ко га ви ше не ма. Та ко је ко мад Срп ска 
Ати на при по вест о Гра ду (ду ху, слут њи, че жњи, ве ли кој При чи или ле-
пом Ни шта, ома мљи вом иде а лу или опо рој зби љи, ис цр пље ном сну или 
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не до вр ше ном про јек ту) на зва ном Срп ска Ати на; и још, ме ло дра ма тич ни 
жи во то пис че сти тог срп ског спи са те ља Ко сте Триф ко ви ћа у чи јем жи во-
ту „ни је би ло мно го за мам них зго да по год них за драм ску при чу: он је та ко 
же лео да жи ви – без ло мо ва и бу ра“ (нај ве ћи до га ђај би ће то „што се јед-
не Бад ње ве че ри пре вр нуо у јен дек на Че не ју“) и ко ји ни ка ко „ни је во лео 
пре те ра но сти ни у че му“ („ни у па три от ским и на ци о нал ним за но си ма“), 
„а на ро чи то не пра зне и ве ли ке ре чи од ко јих бо ли гла ва“ – „тра жио је у 
све му ме ру и исти ни тост, кул ту ру, от ме ност“; и да ље, по све та Ју на ку јед-
ног (на шег) до ба што је хтео да оста не свој, да жи ви свој жи вот, „али и да 
бу де на свим ме сти ма ко ја му по ду ху, уму и зна њу и оста лом, при па да ју“, 
„да бу де и из ван и усред свих ве ли ких зби ва ња свог вре ме на“, по све та 
Срп ској Ати ни, Но вом Са ду, от ме ном и до сто јан стве ном ме сту „у ко јем је 
та ква ди ле ма не кад, дав но, би ла мо гу ћа“; и мо жда пре све га при ча (о при-
чи) Ра до сла ва До ри ћа фор ми ра на сло бод но, ка ко је ауто ру од го ва ра ло, 
уз пре ме шта ње вре мен ског сле да до га ђа ја, на мер но при бли жа ва ње или 
по ме ра ње, где би о граф ски по да ци, „као и фак то гра фи ја, до ку мен тар ност 
и исто риј ска тач ност“ ни су за ни мљи ви („мо жда тек као тач ка ослон ца“ 
у ко јој се про на ла зи ју нак „и ми рис епо хе у ко јој се… из ми шље на при ча 
зби ва“); и на да све, и ре зиг на ци јом и сен ти мен том на то пљен раз го вор о 
од сут ном Сте ри ји, груп ни пор трет вре ме на са не-ви дљи вим Сте ри јом у 
сре ди ни чи ји ру ко пис Ро до љуп ци, „у дра ма тич ком и књи жев ном по гле-
ду… не што нај бо ље што је на овом је зи ку на пи са но“, оста је за тво рен у 
сеф Ма ти це срп ске док Ср бљи вој во ђан ски не бу ду „мо рал но спрем ни 
да под не су“, а чи ји се Ро до љуп ци игра ју про сто ри ма бив ших Ати на и 
оних у из град њи (сто га Ко ста с пра вом за кљу чу је да но вог ко ма да, по-
сле Сте ри ји ног не ће би ти: „Они ко је сам хтео да оши нем, да на ру гам, 
по бе ди ли су. Ко мад се сам од се бе за вр шио…“). Као по ла зи ште – мо то 
за сва ку драм ску сли ку, До рић узи ма не ки „исти нит“ за пис – ре че ни цу-
две из Триф ко ви ће вог Днев ни ка или Би о гра фи је, Днев нич ких за бе ле шки 
или Успо ме на при ја те ља и су пру ге ко је се он да, по пут му зич ких те ма, 
раз ви ја ју до ети да фи не ме ло ди о зно сти и уз бу дљи вих са звуч ја. Те жи се 
ин ти ми стич ком осве тље њу а до вољ но сна жној екс пре сив но сти, до пу ног 
из ра жа ја до ла зи ме ди та ци ја у се квен ци, сли ци, при зо ру (што се оти ма 
на гра ни ци сво је не-ствар но сти, на ру бу ра зо ре них сно ва) пре пу ште ном 
уну тра шњем тра ја њу без при зна ва ња прин ци па „про пи са не“ мер љи во-
сти, по сто ја но сти ма те ма тич ко-дра ма тур шких нор ма ти ва. Та ко из ра ња ју 
кру жни це ин тим них све то ва (спи са те ља ко ји пи ше дра му и спи са те ља 
ко ји у њој сво ју дра му жи ви) и не ста ју као тра го ви на во ди, пре та па ју 
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се спе ци фич ном ат мос фе ром про же ти мо ти ви, лич не сли ков но сти што 
про ве ја ва кроз „иде ал не“ ви зу ре гра ђан ског ми љеа, из вла че ћи из њих ду-
ге, за га си те сен ке; оно ис при по ве да но, из ре че но, на слу ће но или сли ком 
за у ста вље но, про ти че као бе ле же ње емо ци ја, ствар но сно-умет нич ки ме-
мо ри са но до би ја ис каз не по сред но сти, оног што из би ја у свој сво јој чул-
но сти. У не пра вил ном хо ду се ћа ња хва та ју се тра го ви ко ји под ра зу ме ва ју 
али не опи су ју ви ђе но (не ма стро ге и „објек тив не“ оп ти ке), раз вој ни пут 
ми сли и осе ћа ња за во ди и уз не ми ру је без ис хо да; дис крет ним ка дри ра-
њем ен те ри је ра, раз ли ста ва њем стра ни ца спе ци фич не по е зи је (у про зи) 
као тран спа рент них пар ти ту ра, упри зо ру ју се та на не осе тљи во сти, пост-
ва ру је до жи вљај у не че му че му се увек мо же вра ћа ти и што се увек вра ћа. 
По ет ски ре а ли зам спи са те ља До ри ћа, ин ти ми зам и из ра жај ност па стел-
них бо ја и гла сног ге ста, ни су тек вр ста ода ва ња по ча сти гра ди те љи ма 
и чу ва ри ма про шло сти: уз го вор о бив шем-са да шњем-бу ду ћем (до дир 
на ше ак ту ел не ауто би о гра фи је о дру ги ма), без при кла ња ња сли ка њу „ме-
мо ри је“ већ окре та њем осо бе но сти ма ка зи ва ња, ука зу ју се и за пи та ност 
и муч ни на и ра дост у при хва та њу не че га као де ла сво је ду хов но сти, осло-
ба ђа се не-ве ли ка а те шко утро ши ва енер ги ја при че о крх ко сти, не-про-
ла зно сти ви зи ја ро ман ти чар ских. Од ба ци ва њем фор ма ли зма, уки да њем 
оп штег то на, из ван те жњи ка до ре че но сти, уме шним ус по ста вља њем 
спо на умет ност-жи вот, по гле дом и из бли за и са ве ће уда ље но сти, из ме-
ном сло бод не фор ме и по ну ђе них са др жа ја, прет по ста вља њем су бјек тив-
но ин тер пре ти ра них про сто ра бив ствова ња де ко ра ти ви стич ки скра ће ном 
пор тре ти са њу исто ри је и увек „те шких“ вре ме на, До рић из ра жа ва на сто-
ја ње да ин тер пре ти ра Свет во де ћи тих раз го вор с њим, по зи ва ју ћи са бе-
сед ни ка с дру ге стра не при че на по де лу при сних иси ја ва ња. 

По вест Гра да ра до сти и стран ство ва ња али и јед ног до ба с кра ја-по-
чет ка у ко ме се још ми сли ло да се не што ства ра (осврт на све у куп но као 
ма те ри јал бу ду ћих про шло сти) пра те сми сле на жан ров ска под се ћа ња и 
пре и спи ти ва ња. У фор ма ту хро ни ке (ко ја стал но из бе га ва си не ма скоп ви-
зу ру) у чи јем се сре ди шту на ла зи ме ло дра ма тич ни жи во то пис Триф ко ви-
ћев, уда ље ним до ти ца ји ма ро ма неск но-исто риј ских-пу сто лов них шти ва 
а по том сна жним ин то ни ра њем (со ци јал но-по ли тич ког) три ле ра, те а тар 
Српс ке Ати не из о штра ва се и фо ку си ра кроз ко мад о Чо ве ку у свом вре-
ме ну. Слу чај при ка зи ва ња Сте ри ји ног не по доб ног де ла пре кла па се са 
слу ча јем по то њег спи са те ља срп ског, а дра ма Срп ска Ати на по ста вље-
на од стра не ово вре ме ног дра ма ти ча ра, спа ја ју ћи три сук це сив на ни воа, 
за о кру жу је бит на пи та ња по ка зу ју ћи се као сет на при по вест о не-мо гу-
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ћој ар ти ку ла ци ји осе ћај но сти (на ци о на, по је дин ца), не ре ши вој ди ле ми 
аутен тич но сти при су ства чо ве ка што се не од ри че при пад но сти свом 
све ту а те жи да са чу ва се бе. Бли ски су срет Сте ри је и Триф ко ви ћа ни је 
ин сце ни ран као до па дљи ва, под сти цај на анег до та: упра во ти ме до сти же 
се вр ху нац, још је дан пи сац ве се лих дра мо ле та про на ла зи се бе у сте ри-
јан ској зби љи, гле да ју ћи Сте ри ји ним очи ма оне исте-но ве пре де ле ко ји се 
пре да ју но ћи. По ста вља ју ћи по зор ни цу Срп ске Ати не на сце ну Срп ског 
на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду, ре ди тељ Ра до слав До рић упра во та ко 
по тан ко ана ли зи ра пи сца До ри ћа, до во де ћи ње го ву игру и ми сао до же-
ље не тач ке. Про стор до га ђа ња (сце но гра фи ја Ми ле те Ле сков ца) пре до ча-
ва град-свет у ске ла ма (не до вр ше но гра ди тељ ство, ре ста у ра ци ја оста та ка 
сна) окру жен бе лим, не про вид ним за сто ром вре ме на (за тво ре не да љи-
не, још не и сли кан пеј саж?). Не ко ли ко по крет них по вр ши на чи не (по пут 
плат фор ми у пра зном) ме ста на ко ји ма из ра ња ју је згро ви та, буч на, при-
гу ше на, не му шта по ка за ња те а тра бив шег а опет игри вог, чи ји ак те ри 
– за штит ни ци иде а ла, ак ти ви сти, ме лан хо ли ци, за не се ња ци, опо нен ти, 
сво јим те ли ма, реч ју, гла сно из ре че ном опо ме ном, по зи вом, ус кли ком, 
сум њом, му ком, пред ста вља ју су шта стве не еле мен те Гра ђе ви не што је 
са мо та ко мо гла по сто ја ти – њи ма са ми ма, и са да се још ука зу је жи вим 
об ри си ма. На ре ту ши ра ним, то пљи вим, не-по сто ја ним сли ка ма по зо ри-
шног спо ме на ра, Триф ко вић је све да љи, све ви ше сам, а Сте ри ја бли жи, 
при сут ни ји. Зна ме ни те лич но сти Срп ске Ати не сле де сво ју при вр же ност 
ко ма ду у ко ји су сме ште не (сто га из о ста ју „тач на“ иден ти фи ка ци ја, ве-
ри зам у на сту пу) би ва ју ћи про шли-ов да шњи љу ди (Ро до љуп ци) она кви 
ка кве их је на пи сао не ки До рић. Тач ни је, ово вре ме ни игра чи, игра ју ћи и 
је дан град и се бе, по ку ша ва ју да со бом осе те и ис ка жу не што од опој них 
по ет ских пле ти сан ки, бо е ми је и сти хо ва ња Ко стић Ла зе (екс пре сив ност 
и гла са и крет њи Ду ша на Ја ки ши ћа), озбиљ но сти не у то љи ве мла до сти 
омла дин ца Све то за ра Ми ле ти ћа (из у зет на уну тра шња тран спо зи ци ја „се-
ћа ња“ на лик Ми о дра га Пе тро ви ћа), ре чи то сти, осе ћа ња ду жно сти, праг-
ма ти зма Ан то ни ја Ха џи ћа (Ве ли мир Жи во тић), али и суд би не глум ца Пе-
ре До бри но ви ћа (Вла ди слав Ка ћан ски) и тај но ви то сти јед не да ме ко ја се 
зва ла Фа ни (Љу би ца Ра кић). Сви по гле ди, осме си, стреп ње су сти чу се у 
ма ле ној по јав но сти Чо ве ка К. Т. и брит кој ре пли ци и бле ди лу ње го вог 
ли ца, сит ном ге сту, ви брант ном ду ху (осо бе на збиљ ност у те жњи ка не-
ста ја њу Алек сан дра Га ји на) ра ци о на ли зу ју ћи пи та ња: Шта пре о ста је од 
Срп ске Ати не по не те у се би, од кул тур ног ка пи та ла „од ми лион ла на ца“? 
Има ли ме ста за пи сце ко ји тре зно ми сле и не за бо ра вља ју? Где је ис ход? 
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(Триф ко вић би од го во рио: Са го ре ти. Не ста ти. Умре ти млад као Бран ко. 
Оста ви ти ма лен траг се бе. У ве ли ком по зо ри шту.) 

ЧУ ДО У ПО ЗО РИ ШТУ 
Шо па ло ви ћи или уну тра шња стра на ве тра 

(Љу бо мир Си мо вић: Пу ту ју ће по зо ри ште Шо па ло вић;  
ре жи ја: Егон Са вин; пре ми је ра 14. ок то бар 1995)

У по зна тој сту ди ји о те а тру аутор ин струк тив но на во ди сег мент уз бу-
дљи вог по зо ри шног до га ђа ња: на сце ни се по ја вљу је глу мац са ма ском на 
ко јој је исли ка но ње го во „ствар но“ ли це; по том, у игром из ме ре ном „пра-
вом“ ча су, он ски да са сво га ли ца ма ску ис под ко је оста је „ма ска“ ње го вог 
ли ца чи ме у јед ном по кре ту, без ре чи, ис пи су је ефект ну, епи грам ску по ру ку 
есен ци ји жи вље ња у збиљ но сти те а тар ског и обр ну то. По зо ри ште, нео че-
ки ва ни пре пле тај сум њи вих а ве ро до стој них, ре ал но гру бих а ома мљи вих 
ствар но сти, жон глер ски чин пост ва ре ња ствар но сног, иси ја ва у рас ко шном 
оби љу сво јих ду гих сен ки, удво је них кон ту ра, тра го ва ко ји се и из вла че 
и не мо гу су сти ћи. Не што слич но, али у раз ви је ној фор ми, тра га ју ћи за 
ра зум ним раз ја шње њем раз ло га (мо ра ња) по сто ја ња (у по зо ри шту), ко ре-
ни ма и ту ма че њи ма сво јих „при ви ђе ња“ ствар ног, а от кри ва ју ћи без и ме но, 
сна жно, бол но, уз ви ше но, ни штав но, чул но и не ис ка зи во, по сти жу глум ци 
Пу ту ју ћег по зо ри шта Шо па ло вић. Они још јед ном сти жу у по зо ри ште и 
на про стра ној по зор ни ци Те а тра у Но вом Са ду рас про сти ру свој „бес крај 
од де сет ква дра та“, и да ље не по пра вљи во за се ње ни „бе дом ску пљом од 
зла та“ оста вља ју ма гич ни цр теж драм ских ри ма и сен тен ци про зних жи-
во та, сво је увек исте при че у по но вљи вим, по жи вот (по зо ри шта) опа сним 
вре ме ни ма. Пу ту ју ћи гле да лац-под-ути ца јем ко ји об на вља пут са Шо па ло-
ви ћи ма по хи стри он ским му ка ма до иза по зо ри шног за сто ра, и још да ље, 
по ку ша ва да из би стри или да ба рем „по пи ше“ мно го стру кост оно га из че га 
про из ла зе сна га и при влач ност чу де сног Си мо ви ће вог драм ског пу то пи са 
ко ји пра ти ре ла ци ју жи вот-жи вот виа те а тар. Мо жда на пр во ме сто до ла зе 
оп сег бес ко нач не те ме „о пре пли та њу жи во та и умет но сти, о то ме ка ко се 
умет ност до га ђа у жи во ту и ка ко се жи вот од ра жа ва у умет но сти“ (ка ко 
од ре ђу је Егон Са вин), све жи на увек при влач не при по ве сти о ди ле тан ти-
ма по зо ри шта, али и жи во та, њи хо вој те жњи ка по зна ва њу, об на вља њу и 
ствар но сти и ика квог, ма ко ли ко крх ког ослон ца у њој; или, не скри ве но 
за до вољ ство у су сре ту с пи шче вим све том је зи ка, жи вим и ствар ним, ње-
го вом си гур но шћу, пре да но шћу, би стром све шћу док мир но, бун тов но, са 
осме хом, ту гом, се том, раз не же но, јет ко, су пер и ор ном иро ни јом, сум њом, 
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уве ре њем, пре та па рав ни не-си гур них при ви да и „те мељ них“ ре ал но сти; и 
још, уме шност да се оства ре ре чи тост и чи сто та на ро чи те вр сте, до стиг не 
за вид но ра сто ја ње из ме ђу оно га што се ка зу је и оно га чи ме се ка зу је (уз 
су пер по ни ра ње по ет ског и дра мат ског као не де љи вог), да се по ми ња њем 
ви до ве тра ве, ге ор ги не у ре ве ру, ре ке, лет ње вре ли не, не про го во ри са мо 
о три јум фу и по но ру ле по те, да траг кр ви не озна чи је ди но ли ни ју не чо ве-
штва и ду ха уни ште ња, да по пис ле ко ви тог би ља пре ма ши „спи сак“ бо ле-
сти на смрт бо ле сног све та, да се је згро ви тост ме та фо рич ког под у пре про-
стом из ја вом о обич ном-не до ку чи вом, а осно ви ца сва ки да шњег уз диг не до 
ни воа ег зи стен ци јал не на пе то сти, да ко нач но пре ко ко мич ног, ап сурд ног, 
не по зна тог, из ник не уни вер зал ност тра ге диј ског, а при ча о јед ном гра ду и 
од бра ни по зо ри шта за зву чи ме та фи зи ком жи вље ња и (те а тар ског) игра ња. 
По сма тра но из дру гог угла, Си мо ви ће во бес пре кор но ис тка но драм ско-по-
ет ско шти во им пре си о ни ра раз ла ма њи ма у сно пу идеј них век то ра ни ка да 
исто вет них усме ре ња (али кон се квент них то ко ва), су здр жа но шћу, про бир-
љи во шћу емо ци ја, њи хо вим чи стим, по сред ним од ра зи ма, из ра же ним пре-
гла ше њи ма из ме ђу упо ри шта у ра ци о нал ном и рит мо ва ха о са и без у мља, 
сла га њем сли ке све та из де ли ћа, кр хо ти на (дис па рат них а при па да ју ћих) 
и след стве ним фор му ли са њем обра сца те а тра ли зо ва не ствар но сти, функ-
ци о ни са ња све га оно га што је сте. Ипак, Шо па ло ви ћи осва ја ју пре вас ход-
но на дах ну то из ве де ним дис кур сом о ствар ном и сход но то ме до след ним 
са жи ма њем свих ука за них па ра ме та ра и ди ле ма, пре во ђе њем по зо ри шта 
пре ко окви ра на мет ну тих стан дар да (фор ма та, узор ка, мо де ла ре ал но сти) 
до пла на игре (те а тру свој стве не) у игри све та ко ја је ди на, мо ћи ма сво јих 
за но са и лу до сти, ре пре зен ту је квин те сен ци ју ствар но сти. Си мо вић не су-
ко бља ва као на спрам но фик тив но и збиљ ско, ар ти фи ци јел но и жи вот но, 
умет нич ко и на вод но ре ал но, не рас про сти ре мре жу по зо ри шних илу зи ја 
ко ја се пле те око тра гич не, за да те зби ље; са обе стра не на ла зе се чвр сти 
сег мен ти ствар но сног, у ра спо ну од оне стра не жи во та до ове стра не те а тра 
је дин стве на је про стор ност сто пље них ствар но сти ко је за хва та ју, ло ме чо-
ве ка. Та ко се са свим при род но, древ на при по вест о Оре сту опет „од и гра ва“ 
у Ужи цу че тр де сет и не ке, свет се игра, ми сли, по и ма дра ма ма по зо ри шта, 
кроз њи хо ву не-ствар ност, „лаж“, об зна њу је се „исти на“ жи во та; пи та ња 
о гра ни ца ма те а тар ског, из бо ру из ме ђу спо зна је и од у ста ја ња од „ствар не“ 
ствар но сти или ње не по нов не „кре а ци је“, пра ву на те а тар ску игру у смут-
ним вре ме ни ма и сре ди на ма скло ни јим „ствар ни јим“ игра ма, за о кру жу ју 
се у пред ста ви по зо ри шта ко јом Си мо вић ње го ву бит до во ди до ис хо да, а 
дра му до „кон крет ног“, над ствар ног епи ло га: као ме сто где су још мо гућ на 
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чу да, где је до дир тај не из во дљив, по зо ри ште ко је уби ја и исто вре ме но из-
ба вљу је (а да то га ни је ни све сно), по зо ри ште са чу дом ко је не за ста је пред 
чу дом све та, ствар ни је оста так и вр ху нац. 

Чи та ју ћи пе дант но ко мад о су сре ту глум ца и чо ве ка, ма ске и ли ца, 
о све тло сти по зо ри шта у мр клој но ћи све та, Егон Са вин уоча ва иза зов-
ност мно го стру ких, ду пло екс по ни ра них ви до кру га али и ви си на с ко јих 
се они по ка зу ју, све стан да се нео кон ча на аван ту ра Шо па ло ви ћа, аван-
ту ра по зо ри шта ко ја још тра је, мо гу са гле да ти тек из јед ног, не ве ли ког 
угла (од ре ђе ног ме ром ре ди тељ ског ха би ту са и не из бе жног ду ха вре ме-
на), по све ће ним, мир ним, ни чим спо ља шњим иза зва ним про ма тра њем. 
Та ко се ан га жман ства ра о ца пред ста ве усме ра ва на за јед нич ки по крет 
са Шо па ло ви ћи ма кроз њи хо во и на ше по зо ри ште (без уна пред утвр ђе-
ног за кључ ка, за цр та не стра те ги је, кон цеп та ко ји те жи све о бу хват ном), 
на под сти ца ње жи вог кру же ња са бра них, осло бо ђе них то ко ва, да би се 
упра во го во ром де ла из ну тра, ње го вим са мо свој ним рит мо ви ма (у не по-
но вљи во сти аутор ског те а тар ског ви ђе ња) раз вио тек део бо га тог цр те жа 
по сто је ћих зна че ња, ми сли и осе ћа ња. Ре ди тељ се за пра во тру ди да ода-
бе ре (и до ве де до ни воа ви со ке вер но сти) онај ру ко пис ко ји по ње го вом 
уве ре њу нај при сни је „од го ва ра рит му Си мо ви ће вог је зи ка“ у дра ми, да 
оно што ли те рар но со бом но си и на сце ни учи ни „леб де ћим“, да ле по та 
у тек сту не бу де на ру ше на ни ти ти ши на над ја ча на „пре гла сним“, гру бим 
по те зи ма ко ји мо гу би ти са ми се би свр ха. На тај на чин, у пред ста вља-
њу Шо па ло ви ћа у Но вом Са ду де ве де сет пе те, око сре ди шње, си гур но 
по ста вље не „ски це“ чу да по зо ри шта, иси ја ва ју у дис крет ним по лу то но-
ви ма за сен че ни ар хе ти по ви, обра сци мит ског, све вре ме ног, сва ки да шњег 
и ов да шњег без па ти не, са пи та ња, ома мљи вих сти хо ва них „ре зи меа“ 
те а тар ског ски ну ти су оре о ли сен тен ци. Раз ло мље ни свет ко ји окру жу је 
„Пу ту ју ће по зо ри ште“ да нас да је по чет ну ин то на ци ју за ње го во игра ње: 
бун тов но је одав но пре кри ве но пла штом но стал ги је, се те те же од би ло 
ка квог по кли ча, вр хун ци драм ског по ста ју ог њи шта ме ди та тив ног, лир-
ско је из гу би ло сво је сен ти мен тал но раз мек ша ње, по пра вља чи све та ко ји 
су не тра гом не ста ли, од не ли су со бом сва уз бу ђе ња и на пе то сти ан га жо-
ва них уви да али оста ви ли – По зо ри ште. То по зо ри ште ко је уби ја сво ју 
де цу а спа са ва не знан це из дру гих при ча и „пра вих“ жи во та од ри че се 
буч не екс пре сив но сти, чу ва ју ћи спо кој ство, до сто јан стве но но се ћи ре-
зиг на ци ју, по ја ча ва ју ћи за но се осме хом и сум њом, ода ју ћи фи не и ду бо ке 
од је ке ко је пред ста ва Его на Са ви на успе ва да чу је, са ку пи и чи стим сцен-
ским ком по зи ци ја ма одсли ка и озву чи. У ср цу по зо ри шта и ср цу не ких 
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са да шњих Шо па ло ви ћа, њи хо ве при че сме ште не на уну тра шњу стра ну 
ве тра, оста је оно бол но, не ис ка зи во inefabile исти не као за ло га уве ре-
ња у те а тар и ње го во чу до. Ре ди тељ да ка ко не про пу шта при ли ку да се 
на фо ну дис крет но по ну ђе них ре зо нан ци по и гра про стор но шћу по зо ри-
шног, да осве жи ча ро ли ју уза јам ног огле да ња љу ди из по зо ри шта и глу-
ма ца „ствар ног“ све та. На про стра ну, ого ље ну по зор ни цу у Но вом Са ду 
(ис пра жњен, пу сто шан пре део на ру бу ствар но сти) Шо па ло ви ћи до но се 
сво је по зо ри ште: ауто бус пу ту ју ће дру жи не ко јим се се ли и по зо ри ште 
(све сво је со бом но се ћи) и ње го ва ду ша, на лик на чу де сну ве стерн-ди-
ли жан су ко ја до во зи глум це лу та ли це (ви спре на сце но граф ска „играч ка“ 
Ге ро сла ва За ри ћа), исто вре ме но је и дом и уто чи ште, ме сто жи вље ња и 
по сто ја ња и игра ња жи во та, ма ли уни вер зум ве ли ки као свет сам, ма те-
ри ја ли зо ван „бес крај на де сет ква дра та“. То је нај пре са мо те ри то ри ја по-
зо ри шта оде ље на од оно га што то на вод но ни је, али убр зо „пра ви“ жи вот 
и „ствар ни“ љу ди осва ја ју ма лу по зор ни цу: не ко на њој про ве ра ва сво ју 
при пад ност ка квом ко ма ду, не ко ће се осе ти ти као осва јач све та, по је-
ди ни при зор жи во та од и гра ће се ту јер је је ди но у по зо ри шту мо гућ, да 
би на кра ју иди лич ни за бран по зо ри шне стра не све та по стао гле да ли ште 
ве ли ког те а тра мун ди. По зо ри шна за ве са но во сад ског Те а тра, као из ра-
сла ди рект но из драм ских ри ма јед ног од Шо па ло ви ћа, за тво ри ће се и 
оста ви ти глум це ис пред, са ове стра не те а тра, на остр ву нео д го не тљи ве, 
фан та стич не ствар но сти. Из мен љи вост пла но ва по зо ри шно не-ствар но – 
ствар но а по зо ри шно (до гра ни ца не про зир ног) вид на је и у сти лу игре. 
С јед не стра не гра ђа ни, ли ца ре ал но сти, ак те ри исто ри је, са сти лом но-
се сво ју те а трал ност, ти по ло шку за сно ва ност за да тих дра ма тис пер со на: 
Бла го је, чо век са фла шом (Вла ди слав Ка ћан ски) сјај ним пре до ча ва њем 
свог ло мљи вог по ста мен та, из об ли че њем ма ске ли ца и Ги на, же на с ко ри-
том (Гор да на Ђур ђе вић Ди мић), ве ли ка глу ми ца жи во та ко ја мај стор ски 
ме ша ар ти зам и искре ност, узор ни су но си о ци „бу ле вар ског“, на род ског 
те а тра, твр дих упо ри шта, спе ци фич ног по и ма ња уз ви ше ног; Сим ка, мла-
да удо ви ца из ма лог ме ста (из вр сна Ја сна Ђу ри чић Јан ков), рас ко шним 
му зи ци ра њем „ви шком“ по кре та и бра ву ро зном ми ми ком, с иви ца не ког 
пет па рач ког ро ма на из ра ста до че хо вљев ске хе ро и не у бе лом док се Дро-
бац (Но вак Бил би ја), ема на ци ја зла и осу је ће но сти из не ке стра шне при-
че, ве ри змом у на сту пу, го во ру, сит ном ге сту, уз ди же до над ре ал не при ка-
зе па ла нач ког Ква зи мо да. С дру ге стра не, глум ци Пу ту ју ћег по зо ри шта, 
ли ца при ви да, са свим су обич ни (по зо ри шни) љу ди, не раз двој ни де ло ви 
ко лек тив ног би ћа оти сну тог од иви ца ствар но сти, раз ли чи тих убе ђе ња у 
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уда ље ност дру ге оба ле: та ко је Со фи ја, глу ми ца у љу би ча стом (Мо ни ка 
Ро мић), нај бли жа по ла зи шту, још за ди вље на див ним, но вим све том, а Је-
ли са ве та, глу ми ца у злат но жу том (сјај на Ли ди ја Сте ва но вић), већ вид но 
за мо ре на, ње на прет ход ни ца ко ја би да у по зо ри шту бу де ствар на, да кле 
же на; Ва си ли је Шо па ло вић (Сте ван Ша ла јић), во ђа гру пе, глу мац да кле 
чо век, сти же до крај но сти се бе, остав ши за тво рен у свој те а тар у окру-
же њу ни че га, ства ран у ствар ном, док се Фи лип Тр на вац, глу мац за сва 
вре ме на и са све ви ше ма ски, пра ви чу до тво рац у не зна њу (ве ли ка кре-
а ци ја Ра до сла ва Ми лен ко ви ћа) осло ба ђа си шав ши са по зо ри шног не ба 
у по зор је ствар но сти, ушав ши у ње га са це лом сво јом умет но шћу ко јој 
при па да. 

Ко нач но, по сма тра но из ова кве ви зу ре, ис ход Пу ту ју ћег по зо ри шта 
„Шо па ло вић“ је ства ран. Че ти ри глум ца и че ти ри чо ве ка до зи ва ју се са 
ове и оне стра не по зо ри шта. Из ме ђу њих је са мо пу ту ју ћи свет. А они су 
тек игра чи у ње му. 

ПУ ТО ВА ЊЕ КРОЗ / ПРЕ МА ПО СТО ЈА ЊУ 
Ту жна ко ме ди ја (о) ствар но сти 

(Ду шан Ко ва че вић: Са бир ни цен тар; ре жи ја: Љу бо слав Ма је ра;  
пре ми је ра 29. ок то бар 1999)

Ду шан Ко ва че вић се обич но узи ма као аутор осо бе ног пи сма и 
оштрог ху мо ра, чи ји је је зик свет и по глед на свет кроз ко ји се жу стро и 
без од ла га ња при бли жа ва „ка са мим ства ри ма“, где ин тен ци о нал ни низ 
жи вих сли ка са жи ма и ефект но из ла же при ка зе мен та ли те та, ре а ли те те 
кул тур ног на сле ђа, „пој мов ник“ ма на и глу по сти. Фан та стич ни при зо ри 
(си ту а ци је и у њих упле те ни по је дин ци) афир ми шу сву ап сурд ност, чу до 
ег зи стен ци је при че му се не при кри ва не го дра ма ти зу је не под но шљи ва 
ла ко ћа жи во та и фо ку си ра ин три гант но сре ди ште би ва ња у ко ме се увек 
осо бе но про жи ма ју „кла у стро фо бич на ко ме ди ја“ и „ур не бе сна тра ге ди-
ја“. На ова кав на чин ис ка за на основ на од ре ђе ња у чи та њу и раз у ме ва њу 
пи сца и ње го вог де ла, иако упут на, по ка зу ју се уоп шта ва ју ћа, чак не пот-
пу на у су сре ту са иза бра ним оства ре њем; у том сми слу, „из два ја ња“ из ве-
сних ко ма да као што је то слу чај са Са бир ним цен тром ва ља по сма тра ти 
кроз из ра же ност бо гат ства и ши ри не аутен тич ног по-етич ког при сту па 
ко ји тре ба што при ме ре ни је и це ло ви ти је са гле да ти. Ко ва че вић ја сно ис-
ка зу је сво је на ме ре: Са бир ни цен тар је на стао „као искрен по ку шај са мо-
у бе ђи ва ња да се људ ски жи вот не за вр ша ва та мо где то обич но би ва“, да 
ће мо оне ко је смо во ле ли и по што ва ли „а ко јих ви ше не ма, по но во не кад 
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и не где сре сти“. Иако уве рен у крх кост ова квих оче ки ва ња, аутор чи ни да 
ба рем док пи ше, у ма шти, то по ста је оства ри во. Од ра стао „ме ђу љу ди ма 
ве за ним за зе мљу и не бо“, из ме ђу та два све та где „те ку исти ни те при че 
и пе сме ра до сти и ту ге“, у све му што је ка сни је на пи сао Ко ва че вић за пра-
во бе ле жи сво је се ћа ње и осе ћа ње тог про сто ра, вре ме на, при по ве сти и 
на пе ва, па се оту да на тра гу ње го вог ства ра ња-жи вље ња про на ла зи ко мад 
на ро чи тих ме лан хо лиј ских (кат кад убла же них еле гиј ских) ин то на ци ја, 
ускла ђе но сти са „људ ском ме ром“ би ћа што би да по ве ру је у одр жи вост, 
у моћ да се од бра ни по сто ја ња.

Ши ре по сма тра но, ар ти ку ли ше се тра га ње за пра-про сто ром, оним 
пре де лом са гле ди вим, ствар ним и по сто је ћим, по ку шај да се спо зна тач ка 
пра-по чет ка (и ис хо ди шта и ис хо да) где се су сти чу ства ра ње и по све ће ње, 
ра за ра ње и обез вре ђе ња, где драм ски на бој до но се и ужас и (о)смех спрам 
су ро во сти и ап сур да угра ђе них у те ме ље све та. При по вест о пра-по чет ку, 
пра при ча ег зи стен ци је, узи ма ју се као искон ски обра зац, ма три ца из ко је 
ће као сен ка усле ди ти ха ос и мах ни тост исто ри ја, без у мље бив ство ва ња ис-
та ћи као пр вот но на че ло (при че му ме та фи зич ки кон текст по ти че од са мог 
из во ра жи во та); од мит ског на у ма до људ ске ре ал но сти (не у ко сти, глу по-
сти) ре ђа ју се про ста на ста ја ња и не ста ја ња, свр ше ност и по на вља ње ис-
тих по сто ја ња. Пре по зна тљив спи са тељ ски из раз, те мат ски про стор на се-
љен ли ко ви ма-си ту а ци ја ма ко ји пре до ча ва ју ста ње по ме ре не и не схва тљи-
ве зби ље, од нос не-скла да на свим ни ви о ма све та (ово стра но – оно стра ним 
одељ ци ма), у крај њем учин ку про из во де цр но ху мор не сли ке жи во та, смех 
и ап сурд до но се гро теск но-иро ниј ско про ми шља ње чо ве ка и ње го вог пу-
то ва ња кроз вре ме у су да ру са би ћем по сто ја ња и исто ри је. Из ве сна срод-
ност са књи жев ним узо ри ма (или сва ки да шњим по и ма њи ма) озра че на је 
са мо свој но шћу, ду хом раз ли ке, што да је осо бен по-етич ки знак – лир ско 
на ра тив но-драм ско ин то ни ра ње ко је опле ме њу је гро теск ну ви зу ру, ства-
ра вре дан кон тра пункт. По ну ђен оквир за ски цу „то по гра фи је“ ствар но сти 
ма ни фе сту је у свом сре ди шту све по јав но сти чо ве ка и ње го вог окру же ња, 
дво стру ки лик ју на ка пре ла ма и до бро и зло, укр ште ни на из глед не спо ји ви 
еле мен ти до би ја ју ен ти тет у при ка зу све та оне о би че ног, не у рав но те же ног 
(и по дво је ног и сје ди ње ног, и та мо „го ре“ и „до ле“). Кон сти ту ен ти све та 
тек ста, са деј ство су прот ста вље них ква ли те та и са др жа ја уну тар при зо ра- 
-го вор не сли ке, ка зу ју са му струк ту ру ствар ног; сме шно-ла кр диј ско, оз-
биљ но-тра гич но, сми сле но-ап сурд но, ра ци о нал но-ира ци о нал но са ста ју се 
у је зи ку, пи сму, ко је чи та, ре ин тер пре ти ра, па ро ди ра, жа ли. Спа ја ње раз ли-
чи тих вре мен ских та ча ка – оног бив шег и при ви да са да шњег, по ку шај да се 
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до сег не це ло ви тост по јав ног кроз суд бо но сне тре нут ке це лог јед ног спек-
тра ју на ка, при ба вља де лу на ро чи ту вр сту на пе то сти из ме ђу це ли не и по-
је ди них еле ме на та; у ве зи са тим, из ве сна не рав но мер ност у на ра тив но сти, 
мно жи на ра зно ли ких драм ских гла со ва, про мен љив то на ли тет у фра зи и 
рит му као сло же на уну тар ња вер ба ли зо ва на сли ка све та, из и ску ју на кнад-
ну сцен ску мо ду ла ци ју. Али, упра во ди со нант ност ко ја озна ча ва, про ду-
бљу је сли ку, за че та „игра про пор ци ја“, пра те са му бит спро ве де не ви зи је, 
уме сно су ге ри шу ћи да је ра зно вр сност по сто ја ња увек од ре ђе на скри ве ном 
из ве сно шћу не-по сто ја ња. 

Љу бо слав Ма је ра, ко ји „пу ту ју ћи кроз вре ме пре ко ра зних, па и ових 
пре де ла“ по ку ша ва да до хва ти и са чу ва „де ло ве па ме ти, до бра и ле по-
те“, са пу ном ства ра лач ком осе ћај но шћу при сту па ко ма ду о чо ве ко вом 
пу то ва њу кроз / пре ма по сто ја њу. Ре ди тељ на ла зи да је Са бир ни цен тар 
„из ра зи то по е ти чан текст“ (реч је о ге не рал ној ме та фо ри а „са мо по е зи ја 
ба ра та ме та фо ра ма“) чи ја је ху мор на стра на обо је на се том и ту гом и оту-
да бли зак ње го вом сен ти мен ту и аутор ском зна ку. Са дру ге стра не, по-
сле свих ак ту ел них ис ку ста ва („То ком про те клих го ди на има ли смо мно го 
’са бир них цен та ра’“), то је шти во ко је има „шта да ка же“ и вре ди му се 
вра ти ти са да ка да је „вре ме за ње га мно го по год ни је, са дру га чи јим дру-
штве ним ко но та ци ја ма“, ка да „жи ви мо ими та ци ју, си му ла ци ју жи во та“. 
Сво је увек про ми шље но, из гра ђе но ви ђе ње де ла, Ма је ра из во ди из бит не 
ре пли ке у ко ма ду, у ко јој на Пе тро во: „Пи тао сам се да ли по сто ји жи вот 
по сле смр ти“ Јан ко Сав ски од го ва ра: „А ја сам се пи тао да ли по сто ји жи-
вот пре смр ти?“. Ко ва че ви ће ва при ча о на ма по ста је истин ски про во ка-
тив на ка да се до га ђа ња и лич но сти у ку ћи и у са бир ном цен тру до ве ду до 
су штин ских ко ре ла ци ја: (при вид но) жи ви љу ди „сти сну ти свим мо гу ћим 
стра хо ви ма, ла жи ма и ли це мер јем“, за о ку пље ни не ком сво јом исти ном, 
соп стве ним егом, те ра ју и да ље по сво ме „не оба зи ру ћи са на бу дућ ност 
це ли не“, за бо ра вља ју да у са бир ном цен тру све бр зо по ста је ја сно али 
ви ше ни шта не мо же да се про ме ни; на су прот њи ма, мр тви су „мно го 
вир ту ел ни ји и чи сти ји“, све сни да је за све ка сно, да „про ме на не ма и да 
је опра шта ње нај бит ни је“. Ак цен ту ју ћи упра во до бри дух мр твих у са-
бир ном цен тру, „до бру ат мос фе ру“, Ма је ра ти хо упо зо ра ва да тре ба би ти 
дру га чи ји, ов де, док жи вот из ми че: по ку ша ти чу ти (и) оног дру гог, по ста-
ти то ле рант ни ји и ис кре ни ји без об зи ра ко ли ко то бол но би ло, го во ри ти 
исти ну, чи ни ти (и) до бро. Ис так ну тим за ла га њем за вра ћа ње осно ва ма, 
ци љу жи вље ња, по сто ја ње-од бра ну жи во та пре смр ти, Ко ва че ви ће ва ту-
жна ко ме ди ја за о кру жу је се „као при ча о ап сен ци ји ети ке и мо ра ла“. 
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По зо ри ште по Љу бо сла ву Ма је ри про го ва ра без гру бе ди рект но сти, 
де цент но; оно се „ба ви по ма ло ком би на то ри ком“, ча ро ли јом сла га ња, оно 
је „ипак, ениг ма, не што што је ле по“. Рад на пред ста ви под ра зу ме ва „раз-
гра ђи ва ње па по нов но ства ра ње“, на ста ја ње ре бу са (ко ји не сме да бу де 
од већ не чи так или не ре шив) а по кре ну та игра асо ци ја ци ја, са би ра ње пар-
ци јал них, лич них од го во ра, во ди пре ма тра же ном „ко нач ном ре ше њу“; по-
зо ри ште се, да кле, по и ма као сло же на, уме шно за по че та и обо стра но ак-
тив но пра ће на, уза јам на игра. Ег закт но из ве ден, до де та ља раз ви јен план 
чи та ња де ла, ис пу ња ва ју, над гра ђу ју по те зи ко је отва ра „кључ ре ди тељ ског 
раз ми шља ња“, цен трал но по ста вље но пи та ње, под сти ца ји, прет по став ке, 
ар хе тип ске сли ке и са др жа ји, „са стој ци“ са вре ме но сти (све то као скуп 
кон сти ту е на та усво је не, рас кло пље не ствар но сти тек ста), тек „на се ља-
ва њем“ у је зик по зо ри шта, ис ка зом кроз ње га, до би ја ју пот пу но сцен ско 
опред ме ће ње. Од ре ђе ње ме ста де ша ва ња, ње го ва ва жна уте ме ље ност по-
пут из во ри шта зна че ња, сте ци шта ствар но сног, чи не и овог пу та упо ри ште 
Ма је ри ног кре а тив ног ви ђе ња. „Ре ла ти ви за ци ја про сто ра и вре ме на“ у Са-
бир ном цен тру је у осно ви функ ци о нал ног сце но граф ског ре ше ња (узо ран 
рад Пе тра Ча нец ког): зби ва ња оста ју на је дин стве ном ме сту, ни шта се не 
ме ња, из о ста је при ре ђе на „ма гич на ме се че ва па но ра ма“ са оне стра не жи-
во та, љу ди а не про стор је су но си о ци зна ко ва го ди на, про ме на, „ис ку ста ва 
ове ци ви ли за ци је“. Ра сто ја ње из ме ђу „та мо го ре“ и „та мо до ле“ при вид но 
је и фор мал но, дух-љу ди-ко јих-ви ше-не ма ту је не где око нас, они су „фи-
зич ки сву где ис под нас, из над нас“, „леб де, пра те нас, осе ћа ју, гле да ју нас, 
ра ду ју се с на ма, упо зо ра ва ју нас“; по ја вљи ва ње и жи вих и мр твих у истом 
про сто ру упот пу њу је ин спи ра тив не ре  ла ци је, чи ни ве ро до стој ним на го ве-
ште но по и ма ње по сто ја ња а све оно што при па да ре ал ном, сва ко днев ном 
жи во ту, „с ма лим по ма ком, с про ме ном све тла, с дру га чи јом звуч ном сли-
ком“ по ста је ире ал но, при вид ви ђе ног. Пре до че но не де љи во окру же ње по-
ве за них све то ва и вре ме на (где су и „ово стра но“ и „оно стра но“, про шло 
и са да шње са мо сло је ви рас по ло жи ве ствар но сти), од ли ку ју крај ња све-
де ност (без ка кве ли ков не атрак тив но сти, де ко ра тив но сти), ап стра хо ва ње 
све га што мо же да „за кр чи пут до са ме иде је“, ода бир од ре ђе них еле ме-
на та ко ји у про сто ру по сто је и зна че мно штвом зна че ња у се би, при че му 
се по спе шу је ма што ви тост као ви ши ква ли тет, по бу ђу ју асо ци ја ци је што 
„гле да о ца ди ра ју“, а њи хов сплет по ма же да основ на ли ни ја бу де бо га ти-
ја. Ин си сти ра ње на јед но став но сти чи стих, по е ти зо ва них аран жма на (та-
ко је уда ље ни пре део веч но сти и спо ко ја за ко јим се жу ди при ка зан као 
ра ши ре но плат но осу то „пра вим“ зве зда ма) пра ти те жња да се из дво ји и 
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за сну је но се ћи еле мент ко ји у се би већ по се ду је ви ше при ча, пре ко ког се 
јед ног де ла при ча са жи ма, про ду бљу је асо ци ја ци ја ма, при ча из са мог сре-
ди шта: та ко сан ду ци, уоби ча је ни де ло ви по кућ ства у ко ји ма су сме ште ни 
дра го це ни ар хе о ло шки екс по на ти би ва ју ста ни шта до брих ду хо ва умр лих 
по и сто ве ће них с „ду шом ства ри“, при сут них у се ћа њи ма, при ча ма, сно-
ви ма жи вих, пред ста вља ју ћи се још ви ше као лич на чо ве ко ва ам ба ла жа 
(крат ког би ва ња, ду гог пу то ва ња) што се „тран спор ту је“ гру бо, не мар но и 
за бо ра вља да је „сва ко у тој сво јој ам ба ла жи ја ко ло мљив“. Звуч ност (кон)-
тек сту ал но де тер ми ни са ног, жи во ис пу ње ног про сто ра, об зна њу је до дат-
ну ди мен зи ју ко ја са жи ма ар хе тип ски по зна то са ехом оног ван вре ме ног, 
не по јам ног (му зи ка Ми ро сла ва Штат ки ћа); пре во ђе њем у још сло же ни ји 
је зич ки код, об на вља се те ма, огла ша ва лајтмо тив, по ја ча ва ме мен то, ма те-
ри ја ли зу је се та и жал „за не чим што је не мо гу ће по сти ћи“. Жал ко ји вра ћа 
у ствар ност. (И мо жда окре пљу је.) 

Игра ак те ра на ис хо ду ис цр пље ног жи во та и у „са бир ном цен тру“, 
где са обе стра не тра ју не из ми ре ни об ра чу ни са про шло шћу, а пре ци пре-
и спи ту ју, про ве ра ва ју не по пра вљи ве по том ке, за ми шље на је као по ку шај 
да се ус по ста ви, учвр сти из не ве ре на хар мо ни ја, за јед нич ким уде лом по-
пра ви ста ње (људ ске) ства ри. Ди со нант ност хор ског на сту па у јед но на 
дру го упу ће ним одељ ци ма ре ал но сти при хва та се као део дра ма тур шког 
на у ма пи сца Ко ва че ви ћа – оту да ви ше ин ди ви ду ал них те жи шта на по ред-
них сто ри ја, фор му ли са ње из ра же ни јих со ло де о ни ца, скло ност ка ти пи-
за ци ји од ре ђе них ли ко ва ко је, и ка да су у пра ву, ву ку соп стве ни иза зо ви 
и по ср ну ћа. Чи ни се да се у кон крет ном пред ста вља њу ова кве пре ми се 
(ци ља не пред ме ту ка зи ва ња, не и про из вољ не) при сту па на из глед ису ви-
ше сло бод но, без-услов но, нео ба ве зу ју ће. Та ко ра зно ли ко ухва ће не ин-
то на ци је, ис хо де лич ним ин спи ра ци ја ма (и аспи ра ци ја ма) мо ти ви са ним 
ди гре си ја ма, ефект ним по ен ти ра њем ну ме ра, па ра да ма ис ти ца ња-пре гла-
ша ва ња-ру же ња бит ног што узро ку је рас ко шну, иза зов ну стил ску по мет-
њу, под сти ца ње ини ци ра них ме ђу жан ров ских (суб)вер зи ја: из не ве ра ва ње 
ика квог са гла сја, оче ки ва не ра зло жне пра вил но сти у игри ко ја не кон тро-
ли са но ше та из ме ђу за и про тив (се бе или дру го га), про мо ви ше раз лич-
ност као мах ни ту, за чуд ну ле по ту, ис ти че па ра док сал но у кон струк ту све та 
што се при би ра у све при сут ном не-скла ду. Из дво је ној, уме шно ис так ну-
тој и уте ме ље ној пер со нал но сти про фе со ра Па вло ви ћа (од ли чан Сте ван 
Ша ла јић), дис крет не по јав но сти и ти хог, по сто ја ног при су ства као по-
сред ни ка, из ра же не бла го сти и си гур но сти, осе ћај но сти ко ја не ми мо и ла-
зи и фи ну иро ни ју, при до да ју се ски це ли ко ва, из вла че кон ту ре ка рак те-
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ра, при бли жа ва ју коп че при ча, ме ша њем свих сти ло ва, уме ћа: сра зме ром 
дра мат ског-ко ме диј ског (Ра де Ко ја ди но вић, Ксе ни ја Мар ти нов Па вло-
вић), узор ним пра ће њем тип ског (Но вак Бил би ја, Сте ван Гар ди но вач ки), 
на гла ше ним ко ми чар ских ис ту пом (Ми ро слав Фа бри) или чак бур леск но 
(Мир ја на Гар ди но вач ки), пер си фла жом, ка ри ка ту рал ним сен че њем (Гор-
да на Јо шић Га јин, Алек сан дар Га јин), ти хим ли ри змом (Гор да на Ђур ђе-
вић Ди мић). У струк ту ри ко ма да, рас по де ли гла со ва, Јан ко Сав ски, „ви-
спре на дан гу ба“, ка фан ски ре зо нер и опо нент, до би ја зна чај но ме сто а 
ре ди тељ с пра вом уоча ва у ње го вој уло зи не што хи стри он ско, по кре тач ко 
(и ин спи ри шу ће и не пред ви дљи во); ова кву при ли ку Вла ди слав Ка ћан ски 
раз у ме као по вод да за сну је соп стве но по зо ри ште-у-по зо ри шту и обо ји га 
лич ним ко ми чар ским бо ја ма, раз мах не се у им про ви за ци ја ма и бра ву ра-
ма, ег зи би ци јом ко ја се увек по зи ва на не ку дру гу, као у тре ну из на ђе ну- 
-при па дају ћу при чу, до ча ра ва ју ћи стал но гу бље ње и дру га чи је за сни ва ње 
(по ме ре не) рав но те же це ли не. Ипак, хор мр твих успе ва да се уса гла си и 
у за вр шни ци склад но и по лет но от пе ва од јав ну ну ме ру; пе сма о-то ме-да- 
-нас-не ма уокви ру је Ма је ри но по зо ри шно сли ка ње, ре ту ши ра ње пу но 
ме ке се те, вра ћа ју ћи на пи та ња: да ли је, ба рем у игри по зо ри шта, мо гућ-
но оста ти уме рен, оба зрив, не тум ба ти и не пре вр та ти осе тљи во па ко ва ње 
(и) по зо ри шне зби ље, ка да упра во та игра ево ци ра пре о кре нут, у стал ном 
не ми ру и по мет њи за те чен свет љу ди, не до сег ну те хар мо ни је и људ ско-
сти, не скло пи ве за јед нич ке при че? Да ли се то „ствар ност“ и љу ди тек 
не из бе жно по на вља ју кроз при зо ре и ли ко ве (по зо ри шне) ли те ра ту ре, је 
ли по сре ди уоби ча је на кон фу зи ја из ме ђу исти не и ма ште (где пре ва гу 
од но си „ви шак ствар но сти“), или то за во дљи ва „обич ност“ фик ци је уве-
ра ва ка ко је ствар ност из ван ред но не-обич на? 

Zo ran R. Po po vić

CON TEM PO RARY PLAYWRIGHTS ON THE STA GE  
OF THE SER BIAN NA TI O NAL THE A TER (1990–1999)

Sum mary 

The act of the a ter pas ses in the en chan te ment of the ep he me ral, le a ving the im pres sion 
of a cha rac te ri stic sign in ti me with the ga me of eva ne scen ce which di sap pe ars at the mo ment 
of its cre a tion, be ing a stran ge in scrip tion of the things past, exem plary re ma ins of everything 
that was. Uni que ima ges of the the a ter that avert the eye, tra ces in me mo ri es, “tra ces on wa-
ter,” are real fac tors of an aut hen tic the a tri cal hi story that is “an in fi ni te li brary”, a li brary of 
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all tho se tra ces. What is then the va lue of tra ces abo ut the a ter, how fa ith ful are the no tes of 
hi sto ri ans, spo ra dic or de ta i led re vi ews which are cre a ted as an at tempt to pre ser ve, de scri-
be turn in to text, sen ten ce, tho ught the no ne xi stent tra ces of the a ter, and are usu ally ta ken as 
do cu ments for the hi story of the a ter? The re turn to a tra ce on pa per, anot her re pe a ted re a ding 
of what was writ ten pro vi des a sa tis fac tion of an en tran ce to the the a ter that is read/seen. Of 
co ur se, this pro cess of the re vi sion of a “the a ter ar chi ve” evo kes only de cep ti ve re flec ti ons of 
ob ser va ti ons, im pres si ons for me mo ri es, and that is why chro nic les and the a ter re vi ews are 
pre sen ted as a set of al lu si ons to the (un)thin ka ble. 

Every se a son, every year in a the a ter is al ways just an epi so de in a per ma nent ex ten ded 
se arch for a the a tri cal pla se and pro gram fo un da tion, al ways a “new pro ject”. A lar ger pe riod 
is again just a frag ment of the a tri cal hi story which can be ta ken as a who le, un plan ned pro-
ject of its own ex pres si on and form that is worth the at ten tion. Du ring the 1990’s, the re fo re, 
a mo ve ment was no ted in the Ser bian Na ti o nal The a ter in No vi Sad, “a path to the aut hor”, 
which was an at tempt to put “the king dom of aut hor and ac tor” (as Bran ko Ple ša cal led it in 
Oc to ber 1990) in the cen ter of at ten tion. The the a ter wri ter re ve als “den se signs of the cen tral 
pro blems of ti me” and spa ce, in fects us with a no ti fi ca tion con cer ning the “sec ret of re a lity” 
which is then de ve lo ped in to a play, and “con tem po rary do me stic dra ma be co mes part of the 
di rec tor’s and vi e wer’s re su me: world is in ter pre ted thro ugh the rid dle of one’s own pe o ple” 
(B. Dra ško vić). In that sen se, in one re vi ew of the hi story of the a ter what stands out is a pre-
ci o us “gat he ring” of the so ci ety of good wri ters aro und the sta ges of the No vi Sad the a ter. The 
pi e ces of con tem po rary clas sics in the age when they we re per for med are now part of va lu a ble 
li te rary he ri ta ge which de ser ves a de di ca ted the a tri cal in vol ve ment and as ses sment, whe re the 
tra di ti o nal is ta ken to be the so ur ce which is the ba sis of every sub se qu ent con tem po ra ri ness. 
Anot her re turn to gre at ac com plis hments re ve als in them a mo ve ment of spi rit and a swing 
of fan tasy, as well as an act of re a lity and truth par ex cel len ce. The the a ter of the past do es 
not se em to be only an aut hen tic wit ness of an age, but al so a way to cor rect everything that 
co mes – aga inst all ar bi tra ri ness and su per fi ci a lity, ne glec tion of tho ught, ro ughly re pla ced 
va lu es. Li te rary and the a tri cal pi e ces that ha ve been sin gled out thro ugh a re pe a ted analyti cal 
pro ce du re (Cof fee with milk by Alek san dar Po po vić and Bran ko Ple ša, Ba no vić Stra hi nja by 
Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz and Jo vi ca Pa vić, Mi rac le in Šar gan and Tra ve ling The a ter Šo pa-
lo vić by Lju bo mir Si mo vić and Egon Sa vin, Ser bian At hens by Ra do slav Do rić and Col lec tion 
Cen ter by Du šan Ko va če vić and Lju bo slav Ma je ra) are not only a re min der of the ir pla ce in a 
hi story of a the a ter and a na ti o nal cul tu re. A be li ef is strengthe ned that re a lity is de ter mi ned by 
the re fe ren ces of a dra ma tic the a tri cal act, thro ugh an op ti cal system of a dra ma pi e ce re a lity 
is shown as it self, a self-suf fi ci ent world of an aut hor, his dre am, thro ugh which unu sual lit tle 
pe o ple pass, is the only re a lity which he can rely on. If “in the be gin ning the re was a pi e ce” (if 
it le ads and in spi res), then at this ti me, af ter everything that the the a ter co uld get in vol ved in, 
whe re it co uld con tri bu te, act or re veal, it is pro per to ex pect that cre a tion is pri mary, that it is 
the to pic, the chal len ge, the pos si bi lity. (Only the con spi racy of art. Anot her uto pia?)
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Милена Лесковац

ОСВРТ НА ПЕТОРИЦУ СТАЛНИХ СЦЕНОГРАФА 
СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА*1

СА ЖЕ ТАК: Од осни ва ња 1861. па све до 1927. Срп ско на род но по зо ри ште 
(СНП) је за пред ста ве ко ри сти ло го то ве де ко ре ко је је на ба вља ло на рас про да-
ја ма фун ду са ма ђар ских и не мач ких по зо ри шта или од не мач ких и ма ђар ских 
пу ту ју ћих по зо ри шних тру па. Пр ви стал ни сце но граф овог по зо ри шта био је 
Ми лен ко Шер бан ко ји је у СНП ра дио, са кра ћим пре ки ди ма, од 1927. до 1948. 
го ди не. Од ла ском Шер ба на, на ње го во ме сто до ла зи Сте ван Мак си мо вић, ко ји је 
све до 1978. осми шља вао сце но гра фи је за пред ста ве. У ме ђу вре ме ну се ја ви ла 
по тре ба за још јед ним сце но гра фом па је 1950. при мљен Вла ди мир Ма ре нић, 
ко ји оста је до 1954, ка да од ла зи у На род но по зо ри ште у Бе о гра ду. На ње го во 
ме сто при мљен је Ми ле та Ле ско вац ко ји цео свој рад ни век про во ди у на шем 
нај ста ри јем те а тру. Од ла ском Сте ва на Мак си мо ви ћа у пен зи ју, 1978, при мљен 
је сце но граф Бо рис Мак си мо вић ко ји оста је до 1993. го ди не. 

Сва ки од ове пе то ри це сце но гра фа дао је бо гат умет нич ки до при нос раз во-
ју СНП, али и свим те а три ма у бив шој др жа ви. Сво јом умет нич ком ма штом они 
су ожи вља ва ли и уоб ли ча ва ли про стор да глум цу, опер ском пе ва чу и ба лет ском 
игра чу омо гу ће што ком плет ни ју игру. Они ни су би ли са мо сли ка ри де ко ра, не-
го и гра ди те љи, са рад ни ци, ко а у то ри пред ста ва. Они су ства ра ли сли ку о не ком 
ко ма ду, сва ки на свој на чин јер ре ше ње увек за ви си од лич них афи ни те та сце но-
гра фа, ње го ве ма ште, зна ња и та лен та; сце но граф је увек отво рен за све мо гућ-
но сти. Ови сце но гра фи, као и сви оста ли сце но гра фи, ни су са мо ли ков ни умет-
ни ци ко ји су осли ка ва ли про стор у ко јем су глум ци игра ли, већ су они истин ски 
aутори, јед ни од глав них са рад ни ка ре ди те љу, они су и ко а у то ри са ре ди те љем 
на ра ду сва ке пред ста ве за ко ју су ре а ли зо ва ли сце но гра фи ју. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: стал ни сце но гра фи СНП, сце но гра фи ја, по зо ри ште, 
сце на, про стор, пред ста ва.

*  У тексту ће бити речи само о сценографима који су велики део свог уметничког рада 
провели као стални чланови Српског народног позоришта, али неће бити речи о великом броју 
изузетних гостујућих сценографа који су такође оставили велики траг и утицали на рад нашег 
најстаријег театра. 

UDC 792.021(497.113 Novi Sad)
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Сце но граф ни је ни ти зве зда, али ни при ма лац на ло га, 
не го парт нер.12

Тео Ото

По зо ри шна сце но гра фи ја је мно го ви ше од де ко ри са ња или аран жи-
ра ња про сто ра у ко јем ће глум ци игра ти пред ста ву. Сце но граф у по зо ри-
шту је рав но пра ван са свим ства ра о ци ма јед не пред ста ве, а сце но гра фи ја 
је рав но прав на са свим де ло ви ма пред ста ве. Сва ки про стор, и онај у по-
зо ри шној згра ди, али и би ло ко ји дру ги, мо же да бу де по зо ри шни про стор 
и као та кав пру жа сце но гра фу мо гућ ност да га при ла го ди по зо ри шној 
пред ста ви. Сце но гра фи ја мо же да бу де и пра зан про стор, јер и та кав про-
стор пру жа мо гућ но сти за игру. Би ло ко ји про стор има сво је мо гућ но сти 
и огра ни че ња ко је сце но граф мо ра да по шту је. Сце но гра фи ја је парт нер 
глум цу у игри. 

Ма да је сце но гра фи ја, као и ко сти мо гра фи ја, са став ни део сва ког по-
зо ри шта, на по чет ку ра да Срп ског на род ног по зо ри шта о сце но гра фи ји 
и ко сти ми ма и ра ду сце но гра фа и ко сти мо гра фа се не мо же го во ри ти. 
Од осни ва ња 1861. па све до 1927, ка да је при мљен Ми лен ко Шер бан за 
стал ног сце но гра фа, СНП је ко ри сти ло го то ве де ко ре ко је је на ба вља ло 
на рас про да ја ма фун ду са ма ђар ских и не мач ких по зо ри шта или од не-
мач ких и ма ђар ских пу ту ју ћих по зо ри шних тру па. Пред ста ве су игра не у 
не ко ли ко ти пи зи ра них де ко ра, ко ји су би ли ви ше де ко ра ци ја не го пра ва 
сце но гра фи ја. Не тре ба за бо ра ви ти чи ње ни цу да је и СНП ду го би ло пу-
ту ју ће по зо ри ште ко је је та да и у тим усло ви ма мо гло ма ло то га да тран-
спор ту је. Због то га су ку по ва не ку ли се ко је су има ле ша блон ска ре ше ња, 
та ко да су се мо гле ко ри сти ти за ви ше пред ста ва. 

Ова кав на чин ре ша ва ња сце но гра фи је био је све до ле та 1927, ка да је 
при мљен пр ви сце но граф – МИ ЛЕН КО ШЕР БАН (Че ре вић, 4. IV 1907 – 
Бе о град, 31. VII 1979). Шер бан је пр ве ли ков не по те зе на пра вио код учи те-
ља Ан то на Ре ха ка у род ном ме сту и код сли ка ра Ва се Ешки ће ви ћа у Но вом 
Са ду. По сле за вр ше не гим на зи је у Но вом Са ду оти шао је у Па риз на Ака-
де ми ју Ко ла ро си где је 1926–1927. учио сли кар ство код Пи ка ра Ле Дуа и 
Ан дреа Фа ва ри ја, и 1927, и по вре ме но 1929. у ате љеу Ан дреа Ло та. По ред 
стал ног сли кар ског ра да, Шер бан је од 1927. са кра ћим пре ки ди ма до 1941. 
ра дио као сце но граф у Срп ском на род ном по зо ри шту (1927/28. у На род ном 
по зо ри шту у Но вом Са ду – јед но сце но граф ско ре ше ње, од 1934. до 1936. 

1  Teo Otto, Moja scena, Zagreb 1972, 90.



269

у Срп ском на род ном по зо ри шту – 14 сце но граф ских ре ше ња и од 1936. до 
1941. у На род ном по зо ри шту Ду нав ске ба но ви не у Но вом Са ду – 27 сце-
но граф ских ре ше ња, од 1942. до 1944. у Ду нав ском на род ном по зо ри шту у 
Пан че ву – 35 сце но граф ских ре ше ња, од 1945. до 1948. у Срп ском на род-
ном по зо ри шту, од но сно Вој во ђан ском на род ном по зо ри шту – 19 сце но-
граф ских ре ше ња). Од 1940. до 1943. ра дио је и у Умет нич ком по зо ри шту 
у Бе о гра ду, а од 1949. до 1972. у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту. По-
ред сли кар ског и сце но граф ског ра да Шер бан је био јед но вре ме ку стос и 
управ ник Му зе ја Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, а ба вио се и пе да го шким 
ра дом као про фе сор на Ака де ми ји при ме ње них умет но сти и Ака де ми ји за 
по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју у Бе о гра ду. 

По сле „на ме шта ња“ сцен ског про сто ра од по сто је ћих, ша блон ских 
ку ли са, до ла зак пр вог сце но гра фа си гур но је пре крет ни ца у ра ду на шег 
нај ста ри јег те а тра, и то не са мо у ви зу ел ном до жи вља ју пред ста ве не го 
и у са мом при сту пу пред ста ви, од но са глум ца и ре ди те ља пре ма ме сту 
рад ње. Шер бан је пр ви сце но граф ко ји у СНП кре и ра про стор у ко јем се 
игра, да је му, осим ви зу ел ног, и но ву дра ма тур шку уло гу. Сце но гра фи ја 
пре ста је да бу де са мо не ки ам би јент, до та да че сто по на вљан, у ко јем се 
игра пред ста ва, и по ста је ре ле ван тан део пред ста ве ко ји у са деј ству са ре-
ди те љем, глум ци ма, али и пи сцем, чи ни це ло ви ту пред ставу и пра ви по-
зо ри шни до жи вљај код пу бли ке. Се ћа ју ћи се пр вих Шер ба но вих сце но-
граф ских оства ре ња, ње гов са рад ник и при ја тељ Лу ка До тлић је ис та као 
да је Шер бан био пр ви ко ји је увео сце но гра фи ју на сце ну СНП: „пр ви на 
по зор ни ци у Но вом Са ду по чео да оства ру је про стор, ам би јент и ат мо-
сфе ру као син те зу три ју не за о би ла зних ком по не на та на ко ји ма се ова пло-
ћу је по зо ри шни чин“ и да се то је дин ство те ме љи на „ду бо ком зна че њу 
драм ског тек ста, на за ми сли ре ди те ља као ње го вог ту ма ча и на ви зу ел ном 
сцен ском окви ру у ко ме тре ба да се од ви ја рад ња ко ма да“2.3 

Не тре ба за бо ра ви ти да су ма те ри јал не мо гућ но сти По зо ри шта то-
ком пред рат них го ди на, а на ро чи то пр вих го ди на по сле ра та, би ле ве о ма 
оскуд не и да је Шер бан мо рао свој умет нич ки рад при ла го ђа ва ти тим мо-
гућ но сти ма. Опи су ју ћи Шер ба нов нај ра ни ји рад, Ми лен ко Ми са и ло вић, 
ре ди тељ, по зо ри шни кри ти чар и те а тро лог, ре као је: „Шер бан је сво је 
нај ра ни је сце но гра фи је ства рао раш чла њи ва њем по сто је ћег ’сцен ског ва-
куу ма’ и све про ниц љи ви јим ком по но ва њем на са мој сце ни. Оту да и из-
ве сна про стор на ма што ви тост ко ја се огле да у ком би но ва њу већ по зна тих 
еле ме на та да би се до би ла но ва, не по зна та це ли на. Ко ли ко је ова сце но-

2  Лу ка До тлић, Ми лен ко Шер бан. – Днев ник, 3. VI II 1979.
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граф ска ком би на то ри ка дик ти ра на ну жно шћу по зо ри шне прак се а ко ли ко 
је про из и ла зи ла из спон та не Шер ба но ве те жње ка стро гој еко но мич но сти 
упо тре бље ног ма те ри ја ла, те шко је утвр ди ти. Углав ном, сми сао за ком би-
на то ри ку оста је као је дан од на чи на на ко ји је Шер бан упо зна вао и ис пи-
ти вао сцен ски ва ку ум и ме рио ње го ву по тен ци јал ност“3.4 

Шер бан, иако сли кар по обра зо ва њу, схва тао је сцен ски про стор и на-
сто јао да увек тра га за ви зу ел ном ка рак те ри сти ком до ба и сре ди не ко је је 
пи сац за дао, а сце но гра фи ја је та ко ја пр ва код пу бли ке на го ве сти и да је 
пр ве ин фор ма ци је о пред ста ви. О умет нич ким ква ли те ти ма Шер ба но вих 
сце но граф ских ре ше ња мо жда је нај бо ље пи сао Ми лен ко Ми са и ло вић, 
на во де ћи ре ше ње за сце но гра фи ју дра ме Пе ре Се ге дин ца Ла зе Ко сти ћа у 
адап та ци ји и ре жи ји Јо си па Ку лун џи ћа пре ми јер но из ве де не 6. II 1941: „то 
је сце но гра фи ја ко ја не опи су је исто риј ско вре ме и сре ди ну зби ва ња рад-
ње, већ све то гле да о цу ви ше су ге ри ра крај ње еко но мич ном упо тре бом и 
осми шље ним рас по ре дом ар хи тек тон ско-пред мет них фор ми. Пре ма то ме, 
то ни је де скрип тив на ре кон струк ци ја епо хе и сре ди не, већ ства ра лач ко из-
на ла же ње и су ге стив но уоб ли ча ва ње  њи хо ве су шти не да би се до био тзв., 
ми рис епо хе, или ми рис ам би јен та, или ви зу ел ни ми рис про шло сти“4.5 

Уво ђе њем стал ног сце но гра фа пред ста ве СНП ни су са мо ви зу ел но 
дру га чи је из гле да ле, не го су по ста ле пот пу но но ви до жи вљај за пу бли ку, 
али су и глум ци и ре ди те љи при сту па ли пред ста ви на са свим дру ги на чин. 
Ра ни је су пред ста ве игра не у истом де ко ру и тај де кор је слу жио са мо као 
ли ков на по за ди на глум ци ма, а ре ди тељ је је ди но би рао ко је ће ку ли се да 
ста ви за од ре ђе ну пред ста ву. Aнгажовањем стал ног сце но гра фа пред ста-
ве не до би ја ју са мо но во ли ков но и ви зу ел но обе леж је, не го до би ја ју но во 
зна че ње. Шер бан је то ком го ди на тра гао за нај бо љим и нај а де кват ни јим 
сце но граф ским ре ше њи ма и уса вр ша вао се у сце но гра фи ји. Али, не тре ба 
за бо ра ви ти да је он ра дио у СНП од мах по сле ра та, да су пр ве пред ста ве 
игра не у згра ди Ма ђар ске ри мо ка то лич ке чи та о ни це у пор ти ка то лич ке цр-
кве и на Лет њој по зор ни ци ис пред са ме Чи та о ни це, а да је тек 1. сеп тем бра 
1947. По зо ри ште до би ло на ко ри шће ње згра ду До ма кул ту ре (да нас По зо-
ри ште мла дих). Та да шњи усло ви за рад сце но гра фа би лу су крај ње не по-
год ни, без по зо ри шних ра ди о ни ца за из ра ду де ко ра. 

Ка да се са зна ло да ће у је сен 1948. Ми лен ко Шер бан оти ћи у Ју го-
сло вен ско драм ско по зо ри ште, СНП је за стал ног сце но гра фа ан га жо ва-

3  Ми лен ко Ми са и ло вић, Сми са о на су ге стив ност сце но гра фи ја Ми лен ка Шер ба на. – По зо-
ри шна кул ту ра, 3–4, Бе о град 1971, 35–36.

4  Исто, 37.
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ло СТЕ ВА НА МАК СИ МО ВИ ЋА (Но ви Сад, 22. XII 1910 – Бе о град, 8 
IX 2002). Мак си мо вић се у мла до сти ни је пр во опре де лио за умет ност, 
не го је упи сао Др жав ну тр го вач ку ака де ми ју у Но вом Са ду и ди пло ми-
рао 1932. го ди не. По том је ра дио као слу жбе ник у Ду нав ској ба но ви ни 
до Април ског ра та 1941. и по но во од 9. XII 1944. до 30. III 1945. го ди-
не. Ме ђу тим, 1934–1935. узи мао је при ват не ча со ве код сли ка ра Ми лен ка 
Шер ба на, да би 1945. упи сао Ака де ми ју ли ков них умет но сти у Бе о гра ду 
у кла си Ми ла Ми лу но ви ћа, и 1950. ди пло ми рао. Као сце но граф за по слио 
се у СНП 1948. и у ње му ра дио пу не три де це ни је, све до пен зи о ни са ња, 
11. X 1978. го ди не. Од 1966. до 1971. пре да вао је исто ри ју умет но сти у 
Драм ском сту ди ју СНП. По сле од ла ска у пен зи ју по све тио се ис кљу чи во 
сли кар ству. Ра дио је на мо ну мен тал ним уља ним ком по зи ци ја ма и нео ро-
ман тич ним па сте ли ма. Је дан је од осни ва ча умет нич ких ко ло ни ја у Вој-
во ди ни, a из ла гао је на ви ше са мо стал них и груп них из ло жби. До бит ник 
је ви ше на гра да и при зна ња. 

За 30 го ди на, ко ли ко је про вео у СНП, Мак си мо вић је оства ро 117 
сце но граф ских ре ше ња. Ре пер то ар по зо ри шта био је ори јен ти сан на кла-
сич на де ла ко ја су дик ти ра ла ре а ли стич ки при ступ сце но гра фи ји. Као 
шко ло ва ни сли кар успе вао је на нај бо љи на чин да до ча ра стил епо хе и 
ве ро до стој ност ар хи тек ту ре. 

Јед на од нај зна чај ни јих Мак си мо ви ће вих сце но гра фи ја је за пред ста-
ву Ма шка ра те ис под ку пља Ива Вој но ви ћа у ре жи ји Јо си па Kулунџића, 
ко ја је пре ми јер но из ве де на је 9. ок то бра 1957: „По свом тло цр ту и рас по-
ре ду ку ли сних ма са ова пред става не би мо гла да се из диг не из над про сеч-
но сти у кре и ра њу ста рог ду бро вач ког са ло на и оро ну ле ман сар де за слу-
жин чад или по том ке оси ро ма ше не, а не ка да моћ не ду бро вач ке вла сте ле… 
Мак си мо ви ће ва сце но гра фи ја мо жда, по пр ви пут у по зо ри шту, са гле да и 
дру ге мо гућ но сти у ам би јен тал ном од ре ђе њу сце не. Он за др жа ва већ дав-
но при ме њи ван тра пе зни об лик про сто ра, чак и зид ну ор на мен ти ку. Али 
по ни шта ва зи до ве: по сто је са мо бе ли ра мо ви у ко ји ма су са чу ва не зид не 
апли ка ци је – пло шне и без ру сти ке, та ко ђе бе ло обо је не. Ра мо ви су са зад-
ње стра не  пре сву че ни ду бо ко цр ним тек сти лом а све бе ле по вр ши не пра ти 
цр ни цр теж ко јим по ја ча ва де ко ра тив ну из ра жај ност. И ман сар да је из ве-
де на истом тех ни ком, али у њој не ма ку ли са: у про сто ру се пре пли ћу, ло ме 
и ис ко шу је мно штво бе ло-цр них ле то ва ко је сна жно асо ци ра ју на кров ну и 
та ван ску кон струк ци ју гре да. Не до ста так зид них ма са под све сно су ге ри ше 
да се ар хи тек ту ра рас та че и ру ши – као што се рас та че и ру ши жи вот ње них 
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ста на ра“5.6За ову сце но гра фи ју Сте ван Мак си мо вић је добио Сте ри ји ну на-
гра ду 1959. го ди не.

Сце но гра фи ји је увек при ла зио као сли кар. По сле шест го ди на ра да 
ус пео је да се осло бо ди ре а ли стич ких сце но граф ских ре ше ња и у сце но-
гра фи ји за пред ста ву Шек спи ро вог Оте ла ви дљив је мо дер ни ји при ступ: 
„Све ви ше и од ва жни је упу шта се у ре дук ци ју и син те ти зо вање де ко ра, 
чак и де фор ма ци ју ар хи тек тур не фор ме или сли кар ског цр те жа… По ја-
вљу ју се и де ко ри ко ји не обе ле жа ва ју вре ме и ме сто ак ци је већ су ком-
по но ва ни у ду ху струк ту ре драм ског са др жа ја и рад ње, уме сто ре ал не 
ар хи тек ту ре по ја вљу ју се ку ли сне пло хе ко је – об ли ком, ли ни јом, об ри-
си ма, кол ко ри стич ким трет ма ном и оп штом ат мос фе ром тран спо ну је у 
сцен ску сли ку – са да осло бо ђе ну де скрип ци је и тра ди ци о на ли стич ких 
об ли ка из ра жа ва ња“6.7 

Ин те ре сант но је да је Мак си мо вић ве ћи ну сце но граф ских ре ше ња 
цр тао на цр ној под ло зи, обич но па сте ли ма или олов ка ма у бо ји, а не ка да 
је то био са мо цр теж ра ђен бе лом олов ком. Ве ро ват но га је та цр на под ло-
га асо ци ра ла на цр ну ку ти ју – на сце ну. СНП је то ком го ди на до би ја ло ка-
кву-та кву по треб ну сцен ско-тех нич ку опре му, али Мак си мо вић ни је при-
хва тао ни јед ну но ву тех нич ку мо гућ но ст, ис кљу чи во је ко ри стио са мо 
основ на тех нич ка сред ства. Све је сце но гра фи је оства рио на сце ни До ма 
кул ту ре, јер се по сле пен зи о ни са ња ни ка да ни је вра тио сце но гра фи ји.

Пет го ди на по сле ра та у СНП се ја ви ла по тре ба за још јед ним сце но гра-
фом, па је 1950. при мљен ВЛА ДИ МИР МА РЕ НИЋ (Ча глин, код Сла вон-
ске По же ге, 13. IX 1921 – Бе о град, 20. II 2010), ко ји је тре ћи стал ни сце но-
граф СНП. Шко лу за при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду за вр шио је 1941. 
а сце но гра фи ју му је пре да вао Ми лен ко Шер бан. По за вр шет ку шко ле се 
упи сао на Ака де ми ју ли ков них умет но сти у кла си Ми ла Ми лу но ви ћа, 
али је због рат них усло ва на пу стио 1942. и за по слио се у На род ном по зо-
ри шту (НП) у Бе о гра ду као сли кар-из во ђач. По сле ра та, 1946. по стао је 
стал ни сце но граф НП у Бе о гра ду, да би у ја ну а ру 1950. пре шао у СНП и 
у ње му остао до кра ја 1954, ка да се вра тио у НП у Бе о гра ду у ко јем оста-
је све до пен зи о ни са ња 1. XII 1985. го ди не. Од 1954. до сре ди не 1957. у 
СНП ра ди као хо но рар ни сце но граф, а ка сни је по вре ме но, као гост. Као 
го сту ју ћи сце но граф ра дио је у ско ро свим ју го сло вен ским те а три ма. По-
ред ра да у по зо ри шту, јед но вре ме се ба вио и пе да го шким ра дом. За вре ме 

5  Дра го слав Бра ца Ва си ље вић, Сте ван Мак си мо вић, уме сто не кро ло га. – По зо ри ште, 7–9, 
2003, 43.

6  Исто, 42.
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бо рав ка у Но вом Са ду пре да вао је сце но гра фи ју и по зо ри шно сли кар ство 
у Шко ли за при ме ње ну умет ност и из вео је три ге не ра ци је уче ни ка. Сво је 
бо га то ис ку ство пре но сио је и на сту ден те ре жи је и глу ме на Ака де ми ји 
умет но сти у Но вом Са ду, где је од 1979. до 1985. пре да вао сце но гра фи ју 
као про фе сор по по зи ву. Па ра лел но са ра дом у по зо ри шти ма ба вио се и 
сли кар ством. При ре дио је ви ше са мо стал них из ло жби и из ла гао у зе мљи, 
и ино стран ству на мно гим груп ним из ло жба ма. Сво јим при ло зи ма у ча-
со пи су Сце на дао је зна ча јан до при нос те о ри ји са вре ме не сце но гра фи је 
код нас. За свој умет нич ки рад ви ше стру ко је на гра ђи ван. 

Ма ре нић је оства рио пре ко ше зде сет сце но гра фи ја нај ши рег спек тра 
до ма ће и свет ске ли те ра ту ре у сва три умет нич ка сег мен та: Дра ми, Опе-
ри и Ба ле ту. У ре ша ва њу сце но гра фи је увек је тра жио оно што је бит но и 
то ис ти цао, док је за текст ре као да мо ра да се осе ти ви зу ел но, а про стор 
мо ра драм ски да се ожи ви. Ма ре нић је по чео од кла сич них сце но граф-
ских ре ше ња, да би се ка сни је упу штао у сме ли ја, са вре ме ни ја ре ше ња. 
Та да шња сце на СНП (Дoм кул ту ре) ни је би ла аде кват на за ве ли ка сце но-
граф ска ре ше ња, али упр кос то ме Ма ре нић је успе вао да ре а ли зу је баш 
та кве сце но гра фи је за све три умет нич ке је ди ни це, по го то во за опер ске 
и ба лет ске пред ста ве. То ком свог умет нич ког ра да Ма ре нић је при хва-
тао све мо дер не иза зо ве ко ји су с вре ме ном на и ла зи ли, али се ни је во-
дио по мо дар ству. Ли ков ни кри ти ча ри у ње го вим ра до ви ма на гла ша ва ју 
„отво ре ност пре ма ли ков ним тра га њи ма“ ко ја је „од не про це њи ве ко ри-
сти за при ме ну не пре су шног ра спо на ли ков них ком би на ци ја у сцен ској 
ви зу е ли за ци ји“7.8Једно од ње го вих нај зна чај ни јих сце но граф ских ре ше-
ња у СНП сва ка ко је Не бе ски од ред Ђор ђа Ле бо ви ћа и Алек сан дра Обре-
но ви ћа ко ји је пре ми јер но из ве де н 27. мар та 1957. у ре жи ји Ди ми три ја 
Ђур ко ви ћа. О овој сце но гра фи ји Mиленко Ми са и ло вић је дао аутен ти чан 
опис: „ак ци о ни про стор ло го ра ша ко ји спа љу ју дру ге ло го ра ше – ни је 
не ка аутен тич на ба ра ка, бећ са мрт нич ко си ви и у бе то ну са зда ни бун кер, 
спо јен за јед нич ким зи дом с бе тон ском пе ћи у ко јој се оба вља ло спа љи ва-
ње. Та ко се у де ху ма ни зо ва ном про сто ру Хи мел ко ман де осе ћа и то пло та 
од спа љи ва ња ло го ра ша… И у том про сто ру ко ји је за дах нут смр ћу и ко ји 
ми ри ше на смрт, на ла зе се  се дам ло го ра шких кре ве та (и је дан не пре кид-
но пра зан) и ти кре ве ти под се ћа ју на зло слут не мр твач ке сан ду ке. Али 
ни кре ве ти ни су раз мек ша ни на уоби ча је ни на чин: на ла зе ћи се на ра зним 
ни во и ма, кре ве ти су раз ли чи то окре ну ти и из о кре ну ти, па из гле да као 
да леб де у про сто ру у ко јем вла да не ки пре те ћи и зло слут но по ре ме ће ни 

7  Ол га Ми ла но вић, Вла ди мир Ма ре нић, сце но граф и ко сти мо граф, Бе о град 1991, 16.
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по ре дак… То је про стор без про зо ра, ако се не узму у об зир и људ ске очи 
ло го ра ша по там не ле од зу ре ња у бе тон ске и сле пе зи до ве“8.9Ова сце но-
гра фи ја, мо жда, на нај бо љи на чин по ка зу је дра ма тур ги ју сцен ског про-
сто ра. Ма ре нић је ре а ли зо вао ужа сно уз не ми ра ва ју ћи про стор за Не бе ски 
од ред ко ји већ на пр ви по глед иза зи ва код гле да ла ца сву стра хо ту тра гич-
ног до га ђа ја. Пре по чет ка пред ста ве гле да о ци су ви де ли, уме сто глав не 
за ве се, осли кан гу стом пр ља во си вом бо јом па но, 12 x 5 ме та ра, пре ко 
ко је су бе лом бо јом исли ка не раз ли чи те фор ме ко је гле да о це под се ћа ју на 
ре ал ност: „сру ше ни сту бо ви у спле ту ис ки да них жи ца да ле ко во да, или је 
то не ка бе тон ска вер ти ка ла згра де из ко је штр чи по ки да на и ис кри вље на 
ар ма ту ра; ту је из об ли че ни уни ште ни би цикл, а мо жда је то то чак не ке 
ма ши не ри је за тран спорт угу ше них у ду ше гуп ка ма? Да ли су то гла ве 
и те ла ло го ра ша упле те них у бо дљи ка ве жи це, све сно са мо у ни ште не на 
гра нич ној ли ни ји па кла и сло бо де, или су то гла ве чу ва ра раз бо ји шта, ко-
ји буд но мо тре да се не на ру ши утвр ђе ни ред и по ре дак?“910 

Док је био члан СНП, Ма ре нић је све пред ста ве оства рио на сце ни 
у До му кул ту ре, ме ђу тим, као го сту ју ћи сце но граф ра дио је и у но вој 
згра ди ко ја је пру жи ла ве ли ке тех нич ке мо гућ но сти. СНП је има ло сре ћу 
да је Ма ре нић ра дио и у но вој згра ди ка да је до се гао пу ну умет нич ку и 
ства ра лач ку зре лост. 

По од ла ску Вла ди ми ра Ма ре ни ћа из СНП ука за ла се по тре ба за но-
вим стал ним сце но гра фом, та ко да је при мљен МИ ЛЕ ТА ЛЕ СКО ВАЦ 
(Ла лић, 21. VI II 1924). Ле ско вац је за вр шио Шко лу за при ме ње ну умет-
ност у Но вом Са ду 1953, где му је сце но гра фи ју пре да вао Вла ди мир Ма-
ре нић. Од мах по за вр шет ку шко ло ва ња по стао је члан СНП, пр во као 
сли кар-из во ђач а по том као сце но граф, и у ње му остао све до пен зи о-
ни са ња 1989. го ди не. У два ма ха је оба вљао и ду жност тех нич ког ди-
рек то ра (1978–1980. и 1982). Ба ви се и сли кар ством. Го сто вао је на свим 
сце на ма бив ше Ју го сла ви је, а у не ко ли ко на вра та ра дио је сце но гра фи је 
за опер ске ку ће у Да ла су, Њу јор ку, Ми чи ге ну, Де тро и ту, Ка ли фор ни ји, 
Мил во ки ју. Ре а ли зо вао је и јед ну филм ску сце но гра фи ју (Из би ра чи ца), 
као и сце но гра фи ју за ду го ме тра жни лут кар ски филм (Мрав пе ша ди нац). 
Сце но граф ске и сли кар ске ра до ве из ла гао је на са мо стал ним и ко лек тив-
ним из ло жба ма, уче ство вао на пра шком Ква дри је на лу и из ло жба ма Сте-

8  Ми лен ко Ми са и ло вић, Сце но граф ска и ко сти мо граф ска де лат ност Вла ди ми ра Ма ре ни-
ћа у Срп ском на род ном по зо ри шту (1950–1968), у: Срп ско на род но по зо ри ште 1861–1986, Но ви 
Сад 1986, 440.

9  Дра го слав Бра ца Ва си ље вић, Пе де сет го ди на ра ни је, у: Вла ди мир Ма ре нић, по зо ри шно 
сли кар ство – сце на и ко стим, Но ви Сад 2005, 132–133.
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ри ји ног по зор ја, али и на ли ков ним из ло жба ма. Ви ше пу та је на гра ђи ван 
за умет нич ки рад.

Ми ле та Ле ско вац је је ди ни до са да шњи сце но граф СНП ко ји је остао 
при вр жен овом по зо ри шту то ком це лог умет нич ког ра да, та ко да је СНП 
је ди на уста но ва у ко јој је био за по слен. У ма тич ном по зо ри шту из вео је 
око 170 сце но гра фи ја (и три ко сти мо гра фи је), док је као го сту ју ћи сце но-
граф ре а ли зо вао пре ко сто сце но гра фи ја. У Дра ми је са из у зет ним успе-
хом ра дио вој во ђан ски ре пер то ар – кла си ку, сцен ске па но ра ме по е зи је 
и са вре ме ну драм ску ли те ра ту ру, да би у по зни јим го ди на ма пре те жно 
ра дио сце но гра фи је за опе ре. У тра же њу сцен ског из ра за при бе га вао је и 
ап страк ци ји. Ње го ве сце но гра фи је су ви ше пу та до би ја ле апла уз на отво-
ре ној сце ни (На грађ де ни је и на ка за ни је, На бу ко, Ја ма). 

Јед но од нај у пе ча тљи ви јих и нај ка рак те ри стич ни јих сце но граф ских 
ре ше ња Ми ле те Ле сков ца си гур но је оно за тра гич ну по е му Ја ма Ива на 
Го ра на Ко ва чи ћа, на му зи ку Ни ко ле Хер ци го ње и у ре жи ји Де ја на Ми-
ла ди но ви ћа, пре ми јер но из ве де на 15. ма ја 1975: „У цр ној одо ри сце не, 
цен трал но, по ста вље на је кру жна пло ча оспо со бље на за ги ба ње – под 
деј ством кре та ња ус ко ме ша не ма се из во ђа ча; зад њи по лу круг пло че пра-
ти ис ко ше ни пр сте на сти по ди јум. Сце ну за тва ра ју сна жне ку ли сне ма се 
ко је се та ко ђе ги ба ју, као да се уру ша ва ју у соп стве но гро тло. По до ви, 
де кор и све тло кре ћу се за јед но за из во ђа чи ма, по ста ју са став ни део игре. 
Ру ше ње, ги ба ње и кре та ње сце не иза зи ва ха лу ци нант но ста ње у гле да-
ли шту, при ти сну то осе ћа њем ка та кли зме и стра вич ног уни ште ња. Де кор 
об је ди њу је у се би мно ге, ра ни је ис ка за не сце но граф ске ква ли те те Ми ле-
те Ле сков ца: сце но гра фи ја сна жне фак ту ре и ма се, из ван ред не сли кар ске 
па ле те, нео бич ног и не у о би ча је ног кре та ња сце не, екс пло зив ног па те тич-
ког на бо ја. Та стра вич на асо ци ја ци ја на гу би ли ште, кр ва во стра ти ште – у 
ко јем се аморф на те ле са ги ба ју као у мо ру уз бур ка не кр ви – из над ко јих, 
пре те ћи и за стра шу ју ћи, стр че на зу бље ни ру шев ни вр хо ви вр та ча – Ле-
сков че ва је ви зи ја Ја ме. И ко ли ко све асо ци ра на рас пук ну ту утро бу зе-
мље, на вул кан ско гро тло, на би бли ски па као – то ли ко осе ћа мо да смо 
пред култ ним ме стом. Ол та ром и жр тве ни ком пра ста рих про ро чи шта. Тај 
на ра сли кре шчен до у на до ла зе ћој тра ге ди ји – крик је про тив ра та и на-
си ља, бунт не мо гу ћег чо ве ка али моћ ног умет ни ка, на ша и Ле сков че ва 
Гер ни ка“10.11

Сце но гра фи ја за Ја му је из у зет на и по то ме што је то пр во сце но граф-
ско ре ше ње у ко јем је ра ђе на ро та ци ја на сце ни у би ло јед ном по зо ри шту 

10  Дра го слав Бра ца Ва си ље вић, Ми ле та Ле ско вац сце но граф, Но ви Сад 1997, 36.
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у та да шњој Ју го сла ви ји. Мно ги та да шњи по зо ри шни кри ти ча ри ис ти ца ли 
су из у зет ност овог сце но граф ског ре ше ња. У зре лим го ди на ма Ле ско вац је 
при бе га вао ства ра њу им пре сив них про сто ра ко ји од у да ра ју од кла сич них 
по и ма ња сце но граф ских ре ше ња (На бу ко), али и јед но став них, али мо ну-
мен тал них и ефект них сце но гра фи ја (Кнез Игор, Бе ла ка фа). Ми ле та Ле-
ско вац ће по сле пен зи о ни са ња још де се так го ди на ра ди ти у СНП.

По тре ба за још јед ним стал ним сце но гра фом СНП ја ви ла се у вре ме 
кад је Сте ван Мак си мо вић од ла зио у пен зи ју. Ло ги чан из бор је пао на ње-
го вог си на БО РИ СА МАК СИ МО ВИ ЋА (Но ви Сад, 20. X 1949), ко ји је у 
то вре ме већ ди пло ми рао (1974) на Фа кул те ту ли ков не умет но сти, смер 
гра фи ке, у Бе о гра ду, где је 1977. и ма ги стри рао. У СНП је по чео да ра ди 
1978, а стал ни сце но граф по стао је по чет ком 1980/81. се зо не и у ње му 
остао до 1993, ка да пре ла зи у НП у Бе о гра ду. Го сто вао је у нај зна чај ни јим 
те а тар ским ку ћа ма у Ју го сла ви ји, а ка сни је у Ср би ји и Цр ној Го ри. Ре а ли-
зо вао је мно го број не сце но гра фи је за ба лет, опе ре, опе ре те, ко рео дра ме, 
мју зи кле, дра ме и ко ме ди је. Са ра ђи вао је са нај зна чај ни јим ре ди те љи ма 
из на ше зе мље, као и са ре ди те љи ма из УСА, Укра ји не, Хо лан ди је, Фран-
цу ске, Грч ке, Ру му ни је, Ита ли је, Ма ђар ске, Ве ли ке Бри та ни је и Ру си је. 
До бит ник је ви ше на гра да за сцен ски ди зајн. 

Бо рис Мак си мо вић је ре а ли зо вао око 40 сце но гра фи ја у СНП. Као 
и сва ки мла ди умет ник, по чео је са ма ње зах тев ним пред ста ва ма, да би 
по ступ но овла дао за ко ни ма по зо ри шне сце не. Ње го ви ка сни ји ра до ви 
ода ва ли су сна жну екс пре сив ност. Увек је био до сле дан у из на ла же њу и 
ту ма че њу пра вих сцен ских из ра за. 

Јед на од ње го вих за па же них сце но граф ских ре ше ња је за пред ста ву 
Ду ман ске ти ши не Сло бо да на Шнај де ра и ре жи ји Ми ре Ер цег: „Сце но гра-
фи ја Бо ри са Мак си мо ви ћа по ка за ла је по при ште тог стре мље ња у ви ду јед-
не го ле ме ’здје ле’ чи је дно, пре ма ко јем про та го нист ки њу ву че си ла те же, 
је сте гром. То при зо ри ште да је нам ви зи ју ла бо ра то ри је у ко јем људ ском 
во љом и те жњом за сам о о ства ре њем до ми ни ра не ка оту ђе на си ла. Уну тар 
тих мо ме на та кре та ла се су ге стив на игра глу мач ког ан сам бла…“.1112„Сце-
но граф Бо рис Мак си мо вић са гра дио је чи та во ма ло ка за ли ште. Око ква-
драт ног про сто ра за игру по ста вио је дво кат но гле да ли ште ко је је пре гра-
дио та ко да у сва кој пре гра ди мо же сје ди ти нај ви ше јед но, дво је гле да ла ца, 
од ко јих они што сје де у до њем ре ду гла ва ма тек про ви ру ју на по зор ни цу, 
а они у гор њем има ју не што ис ко ше ну птич ју пер спек ти ву. Мо жда би те 
пре гра де мо гле сли чи ти са мо стан ским ће ли ја ма, мо жда су и ло же, мо жда и 

11  Бо јан Ко ре нић, По раз сло бо де. – Осло бо ђе ње, Са ра је во, 15. II 1988.
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зу ри ла у ’pe ep show’, али ме не су нај ви ше асо ци ра ле на ону ри јеч ко јом је 
вој во да Дра шко сво јим Цр но гор ци ма опи сао ло же у ве не ци јан ском ка за ли-
шту – на па ње ге. Че твр та сце на са гра ђе на је од гру бих да са ка, а пре ма сре-
ди ни је не што уко ше на. У ње ној сре ди ни је ста клом пре кри ве ни отвор ко ји 
ће у пред ста ви има ти функ ци ју гро ба, али оп ћи из глед про сто ра асо ци ра 
на ве ли ки слив ник, она кав у ка кви ма у кла о ни ца ма оти че крв. У игра ћи 
про стор се ула зи кроз че тве ра вра та угра ђе на у гле да ли ште, а у пред ста ви 
се бр зим про мје на ма при зо ри ма и ко сти ма ко ри сте ре ла тив но ма ло, али 
зна чењ ских бо га тих ре кви зи та.“1213 

По сле од ла ска из СНП, Мак си мо вић на ста вља сце но граф ски рад и 
са за па же ним успе хом гра ди умет нич ку ка ри је ру у На род ном по зо ри шту 
у Бе о гра ду. 

Сва ки од ове пе то ри це сце но гра фа Срп ског на род ног по зо ри шта – 
М. Шер бан, С. Мак си мо вић, В. Ма ре нић, М. Ле ско вац, Б. Мак си мо вић 
– дао је бо гат умет нич ки до при нос раз во ју СНП, али и свим те а три ма 
у бив шој др жа ви. Исто вре ме но, они су сво јим ис ку ством, сва ки по на-
о соб, оста вља ли дра го це на ис ку ства сва ком сле де ћем сце но гра фу. Они 
су но си ли и оста ви ли свој умет нич ки пе чат. Сво јом умет нич ком ма штом 
они су ожи вља ва ли и уоб ли ча ва ли про стор да глум цу, опер ском пе ва чу 
и ба лет ском игра чу омо гу ће што ком плет ни ју игру. Они ни су би ли са мо 
сли ка ри де ко ра, не го су гра ди те љи, са рад ни ци, ко а у то ри пред ста ве. Они 
су ства ра ли сли ку о не ком ко ма ду, сва ки на свој на чин, јер ре ше ње увек 
за ви си од лич них афи ни те та сце но гра фа, ње го ве ма ште, зна ња и та лен та; 
сце но граф је увек отво рен за све мо гућ но сти. По зо ри шна сце но гра фи-
ја ни је пу ка ре про дук ци ја за да тог ам би јен та, не го је она про на ла же ње 
основ них ка рак те ри сти ка и су шти не тог ам би јен та. Али све про ме не у 
из на ла же њу сце но граф ског ре ше ња ни су са мо же ље за не чим но вим и 
мо дер ним. Сце но гра фи ја је игра с про сто ром и вре ме ном, с љу ди ма, ар-
хи тек ту ром и свим дру гим об ли ци ма ко ји је окру жу ју или ис пу ња ва ју. У 
тој игри ма ште, сце но гра фи ја те ра на раз ми шља ње, на от кри ва ње но вих 
са др жа ја и мо гућ но сти. Ови сце но гра фи, као и сви оста ли сце но гра фи, 
ни су са мо ли ков ни умет ни ци ко ји су осли ка ва ли про стор у ко јем су глум-
ци игра ли, су они истин ски aутори, јед ни од глав них са рад ни ка ре ди те љу, 
они су и ко а у то ри са ре ди те љем на ра ду сва ке пред ста ве за ко ју су ре а-
ли зо ва ли сце но гра фи ју. Ни је дан од њих ни је са мо ре про ду ко вао за да ти 
ам би јент, већ су, сва ки на свој на чин, из на ла зи ли нај бо ље ка рак те ри сти ке 
тог ам би јен та, из на ла зи ли су су шти ну. 

12  Da li bor Fo re tić, Po gled iz pa nje ga. – Vje snik, Za greb, 14. pro sin ca 1987.
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У кри тич ким при ка зи ма за ве ћи ну пред ста ва увек је глав ни ак це нат на 
де лу, глум ци ма и ре ди те љу, што је на рав но ра зу мљи во, али је не ра зу мљи во 
да су го то во увек за не ма ре ни сце но гра фи ја и ко стим. И за то је не прав да 
пре ма овим умет ни ци ма, као и ге не рал но пре ма свим сце но гра фи ма, што 
ве ћи на по зо ри шних кри ти ча ра на во ди да је „сце но гра фи ја би ла у функ ци ји 
пред ста ве“ или да је „пред ста ва игра на у од лич ној сце но гра фи ји“. 

Сце но граф ис ка зу је дра ма ти ку кроз про стор, он про сто ру да је по-
е ти ку и за то сце но граф „мо ра пре ма жи во ту би ти без огра да, отво рен, 
не за ви сан од мо ра ла и кри ти ке. Он је ин же њер, ар хи тект, сли кар, ки пар, 
из у ми тељ, ис тра жи вач, са њар.“1314– Баш та кви су би ли и сце но гра фи 
Срп ског на род ног по зо ри шта: Ми лен ко Шер бан, Сте ван Мак си мо вић, 
Вла ди мир Ма ре нић, Ми ле та Ле ско вац и Бо рис Мак си мо вић.

Mi le na Le sko vac

A RE TRO SPEC TI VE OF FI VE PER MA NENT SET DE SIG NERS  
OF THE SER BIAN NA TI O NAL THE A TER 

Sum mary 

Sin ce its fo un da tion in 1861 un til 1927 the Ser bian Na ti o nal The a ter used in its plays 
ready-ma de sets that we re ac qu i red at sa les of Hun ga rian and Ger man the a ters or from Ger-
man and Hun ga rian tra ve ling the a ter tro u pes. The first per ma nent set de sig ner of this the a ter 
was Mi len ko Šer ban, who wor ked for the Ser bian Na ti o nal The a ter, with so me in ter rup tion, 
from 1927 to 1948. When Šer ban left, Ste van Mak si mo vić to ok that po si tion, whe re he de-
sig ned sets un til 1978. In the me an ti me the re was need for anot her set de sig ner, so in 1950 
Vla di mir Ma re nić was em ployed and he wor ked he re un til 1954, when he left to work in the 
Na ti o nal The a ter in Bel gra de. His po si tion was fil led by Mi le ta Le sko vac, who spent his who le 
li fe in our ol dest the a ter. When Ste van Mak si mo vić re ti red, a set de sig ner Bo ris Mak si mo vić 
was em ployed in 1978. He wor ked he re un til 1993.

Each of the se fi ve set de sig ners ga ve a rich ar ti stic con tri bu tion to the de ve lop ment of 
the Ser bian Na ti o nal The a ter, as well as to all ot her the a ters in the for mer sta te. Using the ir 
rich ar ti stic ima gi na tion they bro ught to li fe and sha ped the spa ce so that the ac tor, ope ra sin-
ger and bal let dan cer co uld per form as fully as pos si ble. They we re not just de cor pa in ters, but 
al so bu il ders, as so ci a tes and co a ut hors of the play. They cre a ted an ima ge of a play, each in 
the ir own way, be ca u se the fi nal re sult al ways de pends on the per so nal ta ste of set de sig ners, 
the ir ima gi na tion, know led ge and ta lent. A set de sig ner is al ways open to all op ti ons. The se set 
de sig ners, as well as ot hers, we re not just vi sual ar tists who pa in ted the spa ce for ac tors, but 
true aut hors and so me of the main as so ci a tes of the di rec tor. They are the di rec tor’s co a ut hors 
in the work of every play for which they de sig ned the set. 

13 Teo Ot to, Mo ja sce na, 22.
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тишине С. Шнајдера, 1987, које, као ни фотографије, није сачувано)
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СЕЋАЊА, ГРАЂА, ПРИЛОЗИ

Ве сна Крч мар

ПО ЗО РИ ШТЕ – ПР ВИ ПО ЗО РИ ШНИ ЛИСТ  
И ИЗДАВАЧ КА ДЕ ЛАТ НОСТ  

СРП СКОГ НА РОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

СА ЖЕ ТАК: Срп ско на род но по зо ри ште (СНП) има у исто ри ји по зо-
ри шта два не за о би ла зна да ту ма: 1861. као го ди ну осни ва ња пр вог про фе си-
о нал ног по зо ри шта и 1871. као го ди ну по кре та ња пр вог по зо ри шног ли ста 
По зо ри ште на бал кан ским про сто ри ма. Лист По зо ри ште, као днев ни лист 
под уред ни штвом Ан то ни ја Ха џи ћа, из ла зи до 1908. По сле па у зе од ше зде сет 
го ди на СНП по кре ће ме сеч ник од 1968, под уред ни штвом Зо ра на Јо ва но ви-
ћа. То По зо ри ште, као гла си ло СНП, из ла зи у кон ти ну и те ту до 2005. го ди не. 
Уред ник у но вој се ри ји с нај ду жим ста жом је Ве сна Крч мар (1983–2005). Лист 
је у но вој се ри ји че ти ри пу та ме њао гра фич ки из глед и фор мат.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по зо ри шни лист, по зо ри шна пе ри о ди ка, Ан то ни је Ха-
џић, По зо ри ште, Зо ран Јо ва но вић, из да вач ка де лат ност Срп ског на род ног по-
зо ри шта, Ве сна Крч мар.

Срп ско на род но по зо ри ште по ред од ред ни це нај ста ри јег про фе си о-
нал ног те а тра у Ср ба (осно ва но 1861) има још јед ну за ни мљи вост – има 
и пр ви по зо ри шни лист По зо ри ште ко ји је из ла зио од 7. ја ну а ра 1872. (по 
ста ром ка лен да ру 26. де цем бра 1871). О зна ча ју ли ста По зо ри ште ва ља 
про го во ри ти кроз од ред ни це у на шим ен ци кло пе ди ја ма. Ен ци кло пе ди је 
бе ле же:

По зо ри ште Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду (осно ва но 
1861), по кре ну ло је кра јем 1871. и свој лист По зо ри ште, чи ји је за да так 
био да и пу тем пи са не ре чи при бли жи гле да о ца те а тру, као и да оце њу-
је из ве де на де ла и игру глу ма ца. Пр ви број ли ста иза шао је 26. де цем бра 
1871. или, по но вом ка лен да ру, 7. ја ну а ра 1872 и, сем пре ки да 1880. и 1883. 
из ла зио је под уред ни штвом Ан то ни ја Ха џи ћа до по чет ка 1908. За вре ме 
ре дов ног одр жа ва ња по зо ри шних пред ста ва у Но вом Са ду По зо ри ште је 
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из ла зи ло сва ко днев но, до но се ћи на сво јој по след њој стра ни и по зо ри шни 
про грам, док је за ду гих ба вље ња дру жи не из ван Но вог Са да из ла зи ло са мо 
јед ном ме сеч но с по ве ћа ним бро јем стра на. Оку пља ју ћи за све вре ме свог 
из ла же ња ве ли ки број са рад ни ка, кри ти ча ра и ре цен зе на та, и об ја вљу ју ћи, 
по ред оста лог, из ве шта је о ра ду Срп ског на род ног по зо ри шта, би о гра фи је, 
не кро ло ге глу ма ца и др. П. је на сво јим стра ни ца ма кон цен три са ло бо га ту 
гра ђу за исто ри ју срп ског по зо ри шта у це ли ни. 

Ч. П. 
(Ен ци кло пе ди ја Лек си ко граф ског за во да, За греб 1965) 

По зо ри ште (Но ви Сад, 1871–1912, са пре ки ди ма) пр ви по зо ри шни 
лист у Ју го сла ви ји. По кре ну ло га је Срп ско на род но по зо ри ште у Но вом 
Са ду. По кре тач и глав ни уред ник Ан то ни је Ха џић (1871–1908) По зо ри ште 
ме ња име у Но во по зо ри ште, а уре ђу је га Јо ван Гр чић. Дра го цен из вор гра-
ђе за исто ри ју по зо ри шта Ср ба и дру гих ју го сло вен ских на ро да. 

М. П. Ђ. 
(Лек си кон но ви нар ства, Бе о град, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, 1979)

По зо ри ште – лист за по зорш ну умет ност, из ла зио је под уред ни штвом 
Ан то ни ја Ха џи ћа од 26. де цем бра 1871. до 1912. за вре ме ба вље ња по зо ри-
шне дру жи не у Но вом Са ду (сем тек сто ва ко ма да ко ји су игра ни, при ка зе 
тих пред ста ва и ве сти из жи во та по зо ри шне дру жи не, уз сва ки број до но-
сио је и про гра ме пред ста ва СНП: имао ва жну уло гу у фор ми ра њу по зо ри-
шног уку са… Но ва се ри ја из ла зи у Но вом Са ду од је се ни 1968.

(Ма ла ен ци кло пе ди ја Про све та, Бе о град 1986)

Био је то пр ви по зо ри шни лист у Ју го сла ви ји (ка ко то бе ле жи Ен ци-
кло пе ди ја ЛЗ у За гре бу); иза шао је као ор ган Дру штва за Срп ско на род но 
по зо ри ште. Лист ни је из ла зио 1880. и 1883. го ди не, а 1881/82. из да ван је 
за ту се зо ну, а не за ка лен дар ску го ди ну. По след њи број иза шао је 1908. 
го ди не не да ти ран. Од пр вог да на из ла же ња до 1908. уре ђи вао га је Ан-
то ни је Ха џић. Лист је до след но про во дио сво ју ми си ју да пи са ном ре чи 
при бли жи гле да о ца те а тру; за тим да оце њу је из ве де на де ла и игру глу ма-
ца. За вре ме ре дов ног одр жа ва ња пред ста ва лист је из ла зио сва ко днев но, 
до но се ћи на по след њој стра ни ци ре пер то ар. 

За ду гих бо ра вље ња дру жи не из ван Но вог Са да, лист је из ла зио са-
мо јед ном ме сеч но, на рав но, с по ве ћа ним бро јем стра ни ца. За вре ме свог 
из ла же ња, оку пља ју ћи ве ли ки број са рад ни ка, кри ти ча ра, ре цен зе на та, 
об ја вљу ју ћи по ред оста лог из ве шта је о ра ду СНП, би о гра фи је и не кро ло-
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ге глу ма ца и оста ло, По зо ри ште је на сво јим стра ни ца ма кон цен три са ло 
бо га ту гра ђу за исто ри ју срп ског по зо ри шта.

По сле за ми ра ња ли ста, по но во 5. но вем бра 1909. по кре ће га књи жа-
ра и штам па ри ја учи тељ ског дру штва „На то ше вић“ и но ви уред ник Јо ван 
Гр чић је по зна ти та да шњи по зо ри шни кри ти чар. Де вет по чет них бро је ва 
но се име По зо ри ште, а од 21. но вем бра 1909. до 31. ја ну а ра 1910. Но во 
По зо ри ште. Гр чић је за др жао фи зи о но ми ју Ха џи ће вог По зо ри шта.

Им пре си о ни ра су ма од 1269 бро је ва ли ста, ко ли ко је иза шло за три-
де сет пет го ди на. На ње го вим стра ни ца ма про на ћи ће се за ни мљи ва гра ђа 
не са мо о СНП већ и о жи во ту и ра ду та да шњих те а та ра у Бе о гра ду, За гре-
бу и Љу бља ни, а са зна ња се жу и до нај зна чај ни јих европ ских до га ђа ја и 
лич но сти. У пот пи су чла на ка, ре цен зи ја уоча ва ју се име на – То на Ха џић, 
Јо ван Бо шко вић, Ми лан Јо ва но вић Мор ски, Ла за Ко стић, Ко ста Триф ко-
вић, Ми ша Ди ми три је вић, Или ја Окру гић Сре мац, Ми лан Са вић, Јо ван 
Хра ни ло вић, Јо ван Гр чић, Ти хо мир Осто јић, Пе тар Ко њо вић и дру ги.

И по сле ше зде сет го ди на, 1968. на пр вој стра ни ци ли ста број 1, 15. 
ок то бра 1968. чи та мо за пис уред ни ка:

„Срп ско на род но по зо ри ште овим бро јем Позоришта, пр вим у но-
вој се ри ји, на ста вља јед ну ду гу и ле пу тра ди ци ју ко ја је, дав но пре ки ну-
та, тра ја ла ви ше од три де сет пет го ди на. Ти ме се оства ру је дав на шња 
на ме ра Ку ће и ис пу ња ва же ља ње них чла но ва да по но во има ју свој лист, 
рев но сног пра ти о ца свег њи хо вог жи во та и ра да, њи хо вих на по ра и ре-
зул та та и ра до зна лог хро ни ча ра свих зна чај них те а тар ских зби ва ња у 
на шој зе мљи и ван ње них гра ни ца.“

Пр ви уред ник у но вој се ри ји је био Зо ран Јо ва но вић. Он га је уре ђи-
вао до 1977. да би ка сни је до шло до че стих про ме на: Звје зда на Ша рић, 
Мир ко Пет ко вић, Ја сми на Ња ра ди, Сми ља на Ла га тор, Ла зар Ва сић, а од 
1983. уре ђу је га Ве сна Крч мар, ко ја је би ла и уред ник за из да вач ку де лат-
ност СНП. Лист је у по след ње два де сет две го ди не че ти ри пу та ме њао 
гра фич ки из глед: цр но-бе ли, ве ћи фор мат, од 16 до 68 стра ни ца (1983–
1989); днев ни лист на но вин ској хар ти ји А-4 фор мат, без фо то гра фи ја у 
ре ди зај ну ли ста Ан то ни ја Ха џи ћа (1989–1990); ме сеч ник, ко лор ко ри це 
тип ске, уну тра цр но-бе ла штам па, А-4 фор мат (1990–2000); пот пу но но-
ви ди зајн, ко лор, кун здрук (2001–2005).

Срп ско на род но по зо ри ште, би ло је је ди но по зо ри ште ко је је има ло 
свој лист, на ста вља ју ћи ду гу и ле пу тра ди ци ју. Од 1983, ка да уред нич ки 
по сао пре у зи ма Ве сна Крч мар, ко ја је на тој функ ци ји оста ла до 2005. 
го ди не, лист је за др жао основ ну кон цеп ци ју по мног ре ги стро ва ња про-
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дук ци је Срп ског на род ног по зо ри шта, рав но прав но за сту па ју ћи сцен ска 
оства ре ња Дра ме, Опе ре и Ба ле та, и уз пот пу ну отво ре ност пре ма свим 
са рад ни ци ма пра ти ло је по зо ри шта ју го сло вен ског и свет ског про сто ра. 

Али Срп ско на род но по зо ри ште ни је би ло из дво је но остр во на по зо-
ри шној ма пи, па је у ли сту По зо ри ште да ван син хро ни пре глед по зо ри-
шних до га ђа ња ју го сло вен ских по зо ри шта, али и европ ских по зо ри шта. 
По зо ри ште је у свим сво јим пе ри о ди ма би ло пот пу но отво ре но за са рад-
ни ке свих по зо ри шних усме ре ња.

Да би по зо ри ште има ло сво је упо ри ште у ак ту ел ном вре ме ну, ту је 
био и ди ја хро ни пре глед. Би ли су при сут ни на стра ни ца ма По зо ри шта 
тек сто ви из по зо ри шне про шло сти на шег и оста лих те а та ра. Ту су уоч-
љи ве и стал не ру бри ке, ко је су при сут не од по че та ка у но вој се ри ји: Ма ли 
реч ник, Дру ги о на ма, У све ту, Под на шим кро вом, Пре ми је ре… У но ви је 
вре ме стал не ру бри ке су ис пи си ва ли: про фе сор Бо ро Дра шко вић у Реч-
ни ку про фе си је, про фе сор Вла ди мир Јо ва но вић у Тех ни ци во кал ног пе ва-
ња, Бе о град ској опе ри, Ни ко ли Цве ји ћу, а дав но пре њих би ла је ру бри ка 
са Ко ме ди јом дел ар те про фе со ра Ду ша на Рња ка и Аме рич ком игром про-
фе сор ке Љи ља не Ми шић. По себ на вред ност су ра зни те мат ски бро је ви: 
пр во бро је ви по све ће ни Ба лет ском так ми че њу (ју го сло вен ском, за че том 
и, на жа лост, уга ше ном у Но вом Са ду), па От кри ва мо тај не ба ле та Ми ли-
це Зај цев, па бро је ви по све ће ни 125-го ди шњи ци СНП, 40-го ди шњи ци Опе-
ре, 45-го ди шњи ци Ба ле та са штам па ним умет ком ре пер то а ра Ба ле та, па 
Пси хо тех ни ка Бо ре Ха на у ске, па по вре ме но дра ма ти за ци је као што је би ла 
Ми ке лан ђе ло Ми ло ша Цр њан ског ко ју је при пре мио Бо рис Ка зин ци. 

Не за о би ла зни су и при ка зи те а тро ло шке ли те ра ту ре, под се ћа ње на 
зна чај не лич но сти из на ше про шло сти, па би бли о гра фи ја књи га из Би-
бли о те ке СНП и не за о би ла зни не кро ло зи по зо ри шних љу ди, Срп ског на-
род ног по зо ри шта, али и оста лих по зо ри шта.

У за гла вљу ли ста По зо ри ште ко ји је из ла зио до 2005. го ди не ста ја ло 
је го ди ште LXXII, на че му би нам по за ви де ле и ста ри је по зо ри шне кул-
ту ре, а мо гло је да сто ји као од ред ни ца „оте то за бо ра ву“. 

Лист се раз ви јао и ра стао за јед но с они ма ко ји су га при ље жно уре-
ђи ва ли, ко ли ко су се про ши ри ва ла и ра сла њи хо ва са зна ња о по зо ри шту, 
али је, ипак, би ла уоч љи ва вер ти кал на нит, ве ли ка љу бав пре ма по зо ри-
шту, по све ће ност, ко ја би мо гла прав да ти и не ке не све сне за бо ра ве или 
евен ту ал не про пу сте, ко ји су у ра ду не ми нов ни. У ства ра њу по зо ри шне 
сли ке кроз ча со пис би ла је утка на љу бав мно гих са рад ни ка у про це су 
при пре ме По зо ри шта, јер се цео про цес до штам пе од ви јао у Срп ском 
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на род ном по зо ри шту од 1989. го ди не. Раз вој и раст у при пре ми уоч љив је 
кроз по бољ ша ње гра фич ког из гле да. 

Не мо гу ће је ми мо и ћи те див не, стр пљи ве са рад ни ке, по пут Ба ла то-
на, ко ји је го ди на ма ра дио с на ма на при пре ми, ње го вој ве ли кој пре ци-
зно сти, за тим штам па ри је ко је су ра ди ле с љу ба вљу: Ду плекс, Про све та, 
Гра фо-оф сет, Пи пе ри, Да ни јел принт…

На по чет ку но ве се ри је лист По зо ри ште је из ла зио ме сеч но, на 16 стра-
ни ца, би ле су дру га чи је тех но ло ги ја и штам па. Вре ме ном се тај број стра ни ца 
по ве ћа вао, про ши ри вао се про стор и за ба лет ску кри ти ку и ба лет ске на пи се, 
али и за ква ли тет ну по зо ри шну фо то гра фи ју ко ја је оства ре на за хва љу ју ћи 
ду го го ди шњој са рад њи по зна тог фо то ре пор те ра Бра ни сла ва Лу чи ћа. 

Пре крет ни ца на сту па 1989/90, ка да је у пе ри о ду управ ни ко ва ња Љу-
би ше Ри сти ћа лист пре ба чен на днев ни, као у вре ме Ан то ни ја Ха џи ћа. 
Лист је ре ди зај ни ран, под се ћао је на вре ме ли ста Ан то ни ја Ха џи ћа и у 
фор ма ту, за гла вљу и у од су ству фо то гра фи ја. 

До ла ском Бран ка Пле ше на че ло Дра ме СНП, већ сле де ће се зо не 
По зо ри ште je вра ће но на ме сеч но из ла же ње, од ре ђен је об лик ма га зин-
ског ти па и тај је об лик и оквир за др жан до кра ја из ла ска 2005. го ди не. 
Кон цеп ци ју По зо ри шта бит но је од ре ђи вао ри там из ла же ња. Уоби ча ји ло 
се да је у те шким го ди на ма (не на кло ње ним кул ту ри и из да ва штву) лист 
из ла зио пе ри о дич но на три-че ти ри ме се ца, на по ла го ди не, а у 1998/99. 
иза шао је као го ди ште се зо не. Од ред ни ца – из ла зи ме сеч но – оста вља на 
је са мо као нео п ход на озна ка за бро је ве код тро бро ја, че тво ро бро ја, ше-
сто бро ја, а у се зо ни 2001/02. би ло је се дам бро је ва у јед ном. 

Ка сно по ја вљи ва ње у се зо ни 2001/02. би ло је по сле ди ца (про)ми-
шља ња о ко ре ни тој про ме ни ли ста По зо ри ште, од но сно ње го вој ви зу-
ел ној ди мен зи ји. Ви зу ел на сфе ра при па ла је ди зај не ру Ати ли Ка пи та њу, 
јед ном од нај пер спек тив ни јих из мла де но во сад ске ди зај нер ске шко ле. 
Да у на шим жи во ти ма ни шта ни је слу чај но, до каз је да по сле три де сет 
и че ти ри го ди не По зо ри ште ан га жу је си на Ла сла Ка пи та ња, пр вог ли-
ков ног уред ни ка но во по кре ну тог ме сеч ни ка Срп ског на род ног по зо ри-
шта (1968). Би ла је то у по след ње две де це ни је че твр та про ме на гра фич-
ког из гле да ли ста. Што се ти че основ не уре ђи вач ке ори јен та ци је она је, 
углав ном, би ла на тра гу ра ни јих уред нич ких оп ре де ље ња. По зо ри ште 
је оста ло вер но по зо ри шном фак ту, ван зам ки днев ног но ви нар ства, ти-
хи, ра до зна ли и вер ни хро ни чар зби ва ња на по зо ри шној сце ни Срп ског 
на род ног по зо ри шта, уз стал но при сут ну свест да је веч но са мо оно што 
је за пи са но. При свој на за ме ни ца „на ше“ би ла је и ге о граф ски по јам, јер 
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се ин те ре со ва ње про ши ри ва ло на до ме те свих ју го сло вен ских по зо ри-
шта. При мар на је би ла про дук ци ја три умет нич ке це ли не Срп ског на-
род ног по зо ри шта, али, ко ли ко су про стор не мо гућ но сти до зво ља ва ле, 
и рад оста лих те а та ра. Уста ли ло се у по след њим се зо на ма да се о сва кој 
пре ми је ри ства ра ком плет на умет нич ка до ку мен та ци ја, од по де ле, прет-
пре ми јер ских раз го во ра, кри ти ка, ка сни јег пра ће ња пред ста ве на сце ни и 
на го сто ва њи ма, фе сти ва ли ма, што ће знат но олак ша ти ре кон струк ци ју 
по зо ри шног жи во та ку ће. Та ко ђе је би ла дра го це на ру бри ка Под на шим 
кро вом у ко јој су ре ги стро ва ни сви до га ђа ји на сце ни у Срп ском на род ном 
по зо ри шту и ван ње. Уред ни ца је у свет те а тра до шла из сфе ра у ко ји ма је 
реч при мар на, пред ност је да ва ла тек сту, али је, у скла ду с им пе ра ти вом 
ви зу ел них ко му ни ка ци ја, при ста ла на ли ков но обо га ћи ва ње. 

Уоч љив је још је дан вид бо га ће ња и но ви на од пр вог бро ја у се зо ни 
2001/02. го ди не, а то је сег мент о два на ест про фе си о нал них вој во ђан ских 
по зо ри шта, на стао као хте ње За јед ни це про фе си о нал них по зо ри шта Вој-
во ди не. У пр вом бро ју су то ин фор ма ци је о по зо ри шти ма, управ ни ци ма и 
ре пер то а ру, а у сле де ћем су пред ста вље не ак ту ел но сти сва ког по зо ри шта 
по себ но. 

У то ку 2005. го ди не до ла зи до про ме не уред нич ке кон цеп ци је. Та да-
шњи управ ник Ми ли во је Мла ђе но вић, не за до во љан из гле дом и са др жа-
јем По зо ри шта, ме ња ду го го ди шњу уред ни цу Ве сну Крч мар и по ста вља 
в. д. уред ни ка Алек сан дра Ми ло са вље ви ћа. Фор ми ра се и ре дак ци ја, ме-
ња се и тех нич ки уред ник, ди зајн пре у зи ма Гор да на Нов ков. По зо ри ште 
се по ја ви ло још два пу та и на ста је ве ли ка па у за, што до во ди до ту жне 
кон ста та ци је да се нај ста ри ји по зо ри шни лист ових про сто ра ти хо, на -
очи глед но во сад ске кул тур не јав но сти, не чуј но, бес по го вор но уга сио.

ИЗ ДА ВАЧ КА ДЕ ЛАТ НОСТ СРП СКОГ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА

Као ком пле мент ли сту По зо ри ште, мо же се го во ри ти и о раз ви је ној 
из да вач кој де лат но сти у Срп ском на род ном по зо ри шту ко ју ва ља пред-
ста ви ти по ета па ма. 

Срп ско на род но по зо ри ште ва ља ло би као из да ва ча (због про мен љи-
вог рит ма из ла же ња) пред ста ви ти кроз из да вач ке ета пе:

1) од 1961. до 1968.
2) од 1972. до 1978.
3) од 1981. до 1987.
4) од 1988. до 1995.
5) од 1996. до 2005.
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У пр вој ета пи, од обе ле жа ва ња сто го ди шњи це по сто ја ња Срп ског 
на род ног по зо ри шта, иза шло је шест на сло ва: Спо ме ни ца и Збор ник ју го-
сло вен ских по зо ри шта, не за о би ла зни и дра го це ни из во ри при про у ча ва-
њу по је ди них пе ри о да, до га ђа ја, по ја ва и лич но сти из исто ри је срп ског и 
ју го сло вен ског те а тра; три на сло ва из еди ци је Пр ва из во ђе ња: Ха ле лу ја, 
Сло во све тло сти, Вик то ри ја и Два де сет го ди на об но вље не Опе ре.

У дру гој ета пи, од 1972. до 1978, иза шло је се дам на сло ва: Два де-
сет пет го ди на об но вље не Опе ре, три ју би лар не књи жи це – Тридесет
годинауметничкограда: Ла за ра Бу те, Ру дол фа Не ме та и Ива на Хај-
тла; Пре пи ска из ме ђу Јо ва на Ђор ђе ви ћа (1859–1895) Бо жи да ра Ко ва че-
ка и Умет нич ки раз вој Срп ског на род ног по зо ри шта (1861–1868) Пе тра 
Мар ја но ви ћа. 

Из да вач ку ре не сан су су сре ће мо у сле де ћем пе ри о ду у ко јем од 1980. 
до 1983. из ла зи де се так на сло ва: Тра гом „ме зим че та срп ског“ Бог да на 
Чи пли ћа; три ка та ло га – Ка та лог по во дом отва ра ња згра де СНП (март–
април 1981), Из ло жба 120 го ди на СНП и Ка та лог по во дом 31. су сре та 
вој во ђан ских по зо ри шта, још је дан на слов из еди ци је Пр во из во ђе ње – 
Дол ња зе мља Ђор ђа Ле бо ви ћа; Го ди шња ци Вој во ђан ског на род ног по зо-
ри шта за се зо не 1945, 1945/46, 1946/47; за тим пет но вих на сло ва: Ну шић 
и СНП (1890–1980) др Дра го љу ба Влат ко ви ћа; књи ге ис так ну тих пу бли-
ци ста и те а тро ло га Из на шег по зо ри шта, ста рог Лу ке До тли ћа, За пи си из 
по зо ри шта Вла де По по ви ћа, за тим Од је ци ко ме ди ја Ко сте Триф ко ви ћа 
Ми о дра га Иса ко ва и По зо ри ште мо је мла до сти Мир ја не Ко џић – ин те-
ре сант на глу мач ка књи га у ко јој се у срећ ном спо ју ме мо ар ског, по ет ског 
и ана ли тич ког при ла за ма те ри ји, уз из ве сну при ме су ли те рар не над град-
ње опи су ју де лат ност Срп ског на род ног по зо ри шта и лич но сти ко је су у 
ње му де ло ва ле у пр вих де сет го ди на по сле ра та.

У то ку про ле ћа 1985. об ја вље не су две ју би лар не пу бли ка ци је: Два-
де сет пет го ди на умет нич ког ра да Во ји сла ва Ку цу ло ви ћа (при ре ди ла В. 
Крч мар) и Че тр де сет го ди на умет нич ког ра да Је ли це Бје ли (при ре дио Ј. 
Ми ро са вље вић). 

По во дом про сла ве 125-го ди шњи це Срп ског на род ног по зо ри шта из 
штам пе су иза шли: збор ник Срп ском на род ном по зо ри шту (1861–1986); 
Пе ра До бри но вић Пе тра Вол ка; За точ ни ци ма ште II (Раз го во ри с умет-
ни ци ма СНП ко ји су по сле Дру гог свет ског ра та би ли глав ни но си о ци 
ре пер то а ра) Ми о дра га Ку јун џи ћа.

У че твр том пе ри о ду штам па не су ма ње пу бли ка ци је: Че тр де сет 
го ди на ба ле та Љи ља не Ми шић, Дан СНП, Два де сет пет го ди на ра да 
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Би ља не Ње го ван, ожи вље на је еди ци ја Пр ва из во ђе ња: Бе ла ка фа, Не га 
мр тва ца Алек сан дра По по ви ћа, Же не у скуп шти ни Ари сто фа на (у адап-
та ци ји Бран ка Пле ше), Ме ђу ја вом и мед сном Ла зе Ко сти ћа (у адап та ци ји 
Пе тра Мар ја но ви ћа), Оче ви и оци Сло бо да на Се ле ни ћа, у дра ма ти за ци ји 
Пе тра Мар ја но ви ћа, Ко ва чи Ми ло ша Ни ко ли ћа, Кад би Сом бор био Хо ли-
вуд, Срп ска Ати на Ра до сла ва До ри ћа.

У том пе ри о ду штам па ни су и драм ски тек сто ви као са став ни део 
про гра ма: Ста кле на ме на же ри ја Те не сиja Ви ли јам са, Ла жа и па ра ла жа 
Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, Љу ба ви Џор џа Ва шинг то на Ми ре Га вра на.

По след њи пе ри од ка рак те ри шу озбиљ ни ји из да вач ки по ду хва ти:
Ре пер то ар Ба ле та СНП (1950–1995). При ре ди ла Ве сна Крч мар.
Ба лет Свен ке Са вић (ба лет ске кри ти ке и те о риј ски тек сто ви о ба ле-

ту по во дом 30 го ди на ра да аутор ке). При ре ди ле Ве сна Крч мар и Ве ро ни-
ка Ми тро. 

Два де сет пет го ди на умет нич ког ра да Рас ти сла ва Вар ге.
Че тр де сет пет го ди на ра да Све то за ра Дра ку ли ћа.
Сте ван Ша ла јић – Пе де сет го ди на умет нич ког ра да (ми ни мо но гра-

фи ја). При ре ди ла Ве сна Крч мар.
Пре драг То ма но вић (1964–1993), збор ник тек сто ва по све ћен пре ра-

но пре ми ну лом мла дом глум цу. При ре ди ла Ве сна Крч мар.
До бри ла Шо ки ца (ми ни мо но гра фи ја по во дом на гра де „Бра ни слав 

Ну шић“). При ре ди ла Ве сна Крч мар. 
Ве ра Ко вач-Вит каи (пе де сет го ди на ра да).
Ми ле та Ле ско вац, сце но граф, Дра го сла ва Ва си ље ви ћа (СНП је уз 

Сте ри ји но по зор је су и зда вач).
Пе де сет го ди на Опе ре Срп ског на род ног по зо ри шта (нај о збиљ ни ји 

из да вач ки по ду хват, са др жи ре пер то ар Опе ре с би бли о гра фи јом тек сто-
ва о пред ста ва ма, Два де сет пет го ди на кри ти ке из пе ра Оска ра Пан ди ја, 
Еуге на Гво зда но ви ћа, Ма ри је Ада мов). При ре ди ли: Ве сна Крч мар, Ми о-
драг Ми ла но вић, Ду шан ка Рад ма но вић.

Ми лош Ха џић (збор ник тек сто ва по све ћен управ ни ку СНП по во дом 
де сет го ди на од смр ти ко ји об у хва та се ћа ња са рад ни ка, глу ма ца, ре ди-
те ља, сце но гра фа, при ја те ља, до ку мен та ци о ни део, и у пр вом по гла вљу 
Ми лош Ха џић – њим са мим укљу чу је све ње го ве ин тер вјуе, ис ка зе, го во-
ре). Уред ник Ве сна Крч мар. 

От ме ност по ср та ња (сту ди ја о опе ри Су тон С. Хри сти ћа) Бран ке 
Ра до вић, штам па на по чет ком 2002. го ди не. Уред ник Ве сна Крч мар. 
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Ба лет – пр вих пе де сет го ди на (1950–2003), књи га са др жи ре пер то ар 
с би бли о гра фи јом на пи са о пред ста ва ма, уче шће ба ле та у пред ста ва ма 
Дра ме и Опе ре, не ко ли ко сту ди ја о Ба ле ту СНП и ин декс име на и на сло-
ва, укуп но 216 стра ни ца. При ре ди ла Ве сна Крч мар. 

Не ви ност – Про је кат три, драм ски тек сто ви, 2004. Зу би Алек сан-
дра Но ва ко вић, Си гур на ку ћа Ма ри је Сто ја но вић, Ко ме ве ру је те Је ле не 
Ђор ђе вић, Не ви ност – Про је кат 3. (Уред ни ци: Алек сан дар Ми ло са вље-
вић, Угље ша Шај ти нац, Ми ња Ла га тор).

Про је кат три, драм ски тек сто ви, 2005. Пре те ра но на след ство, дра-
ма Вла ди ми ра Па ска ље ви ћа, The Gra te ful Ali ve, дра ма Ве сне Ра до ва но вић, 
Жи вот у гро бу, дра ма Љу бин ке Сто ја но вић, По љу би сјај уга слих зве зда 
Дра га на Стан ко ви ћа, Квар на кар ма, тра гич на фар са Ива на Прав ди ћа. 

Ка та лог за се зо ну 2004/2005. Уре ди ли Алек сан дар Ми ло са вље вић 
и Ве сна Крч мар.

Се зо на 2005/2006. (Ка та лог пред ста ва за Дра му, Опе ру, Ба лет). Уред-
ник Алек сан дар Ми ло са вље вић. При ре ди ли: Ве сна Крч мар, Ду шан ка 
Рад ма но вић и Ми ња Ла га тор. 

Ре пер то ар Дра ме СНП 1945–1995. При ре дио Јо ван Ми ро са вље вић, 
из да ње СНП 2005. го ди не.

Ове го ди не се про сла вља 150-го ди шњи ца Срп ског на род ног по зо ри-
шта. По зна чај ним го ди шњи ца ма Срп ског на род ног по зо ри шта, као што 
је би ло за 100-го ди шњи цу и за 125-го ди шњи цу, мо гао се пра ти ти успон 
из да вач ке де лат но сти. До са да је, за почетак прославе, та го ди шњи ца од 
стра не СНП обе ле же на са мо при год ним ка та ло гом, дво је зич но, са оби-
љем фо то гра фи ја.
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Ve sna Krč mar

THe A TeR (Po Zo RI ŠTe) – THE FIRST THE A TRI CAL PA PER  
AND PU BLIS HING AC TI VITY OF THE SER BIAN NA TI O NAL THE A TER 

Sum mary

The Ser bian Na ti o nal The a ter in its hi story has two im por tant da tes: 1861, the year when 
it was fo un ded as a first pro fes si o nal the a ter and 1871 as a year when the first the a tri cal pa-
per, The a ter, was star ted in the Bal kans. The pa per The a ter as a daily pa per, who se edi tor was 
An to ni je Ha džić, was pu blis hed un til 1908. Af ter a bre ak of sixty years the Ser bian Na ti o nal 
The a ter star ted a monthly jo ur nal in 1968 with Zo ran Jo va no vić as the edi tor. That The a ter as 
a bul le tin of the Ser bian Na ti o nal The a ter was pu blis hed con ti nu o usly un til 2005. The edi tor in 
the new se ri es who stayed in that po si tion lon gest was Ve sna Krč mar (1983–2005). The pa per 
chan ged its ap pe a ran ce and for mat fo ur ti mes in the new se ri es.



293

ПРИКАЗИ

НОВО ЛИЦЕ УЗОРНЕ СТУДИЈЕ

Пе тар Мар ја но вић, По че ци срп ског про фе си о нал ног на ци о нал ног по зо ри шта. 
Умет нич ки раз вој Срп ског на род ног по зо ри шта у Новом Са ду 1861–1868, Дру-
го про ши ре но из да ње, По зо ри шни музеј Вој во ди не, Но ви Сад 2009, стр. 568.

Књи га Пе тра Мар ја но ви ћа По че ци срп ског про фе си о нал ног на ци о нал ног 
по зо ри шта об ја вље на је као дру ги на слов у би бли о те ци Ло во ров ве нац По зо-
ри шног му зе ја Вој во ди не, по кре ну тој да би се у њој об ја вљи ва ле ка пи тал не 
сту ди је до бит ни ка исто и ме не на гра де за жи вот но де ло из на уч ног под руч ја те-
а тро ло ги је. Реч је, ина че, о дру гом про ши ре ном из да њу ауто ро ве ди сер та ци је, 
об ја вље не 1974. го ди не као из да ње Срп ског на род ног по зо ри шта, под на сло вом 
Умет нич ки раз вој Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду 1861–1868, ко ји је 
са да, у дру гом, про ши ре ном из да њу, до био уло гу под на сло ва. Већ но ви на слов 
књи ге ука зу је на основ но са др жин ско и зна чењ ско по ме ра ње ко је ово дру го из-
да ње до но си, али тек па жљив чи та лац су о чи ће се са пра вим оби мом и зна че њем 
ауто ро вих ин тер вен ци ја. Две ста осам де сет стра на (уз ко је су ишле и 16 стра на 
с та бе ла ма и 24 стра не фак си ми ла) пре ра сло је у 568. Но ви су не са мо пор трет 
те а тро ло га и пра те ћи ма те ри ја ли ве за ни за до де лу на гра де, већ пре све га чи тав 
низ фу сно та ко мен та ра, це ла јед на но ва књи га ко ја за пред мет има кри тич ку ре-
цеп ци ју и но во са гле да ва ње вла сти те сту ди је и ње ног основ ног пред ме та.

Основ на струк ту ра не ка да шње сту ди је са чу ва на је, али је ви ше стру ко обо-
га ће на не са мо по зи ва њем на ли те ра ту ру ко ја је у ме ђу вре ме ну на ста ла, већ пре 
све га укљу чи ва њем јед не зре ли је на уч не ви зу ре. Ка ко сам аутор ка же: „Вра-
тив ши се књи зи, на ста лој у вре ме мо је мла до сти, ко ри стио сам то ком ње не те-
мељ не ре дак ци је све што сам у по след ња че ти ри де се тле ћа о на уч ном под руч ју 
те а тро ло ги је про чи тао и све што сам у по зо ри шту ви део и до жи вео“ (На по ме на 
ауто ра, 519). Упра во у том пре пли та њу ег закт ног, на уч ног и лич ног, до жи вље-
ног, оства ру је се ду бин ско зна че ње ове сту ди је, ко ја пре пли ће раз ли чи те пла-
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но ве: те а тро ло ги ју и кул тур ну и књи жев ну исто ри ју, али, на уз бу дљив на чин, и 
исто ри ју сва ко днев ног жи во та, ауто ро вог и љу ди о ко ји ма он пи ше.

По себ ну чар за но вог (или по нов ног) чи та о ца мо гу има ти по вре ме ни, 
са же ти, али ја сно про фи ли са ни ко мен та ри ко ји су о ча ва ју две ви зу ре, ону ка-
рак те ри стич ну за вре ме за сни ва ња и по че та ка ра да „ме зим че та срп ског“ и ону 
ко ја под ра зу ме ва на ше са вре ме но, ак ту ел но ис ку ство. Та ко ће, на при мер, по-
ред раз ма тра ња уде ла ко ји су дра ме Јо ва на Сте ри је По по ви ћа има ле у ре пер-
то а ру Срп ског на род ног по зо ри шта у пр вих се дам го ди на, аутор да ти ана ли зу 
њи хо вих по зо ри шних, ли те рар них и кул тур них осо бе но сти за сно ва ну на вр ло 
ши ро кој са вре ме ној ре цеп ци ји ових де ла. Раз вој По по ви ћа дра ма ти ча ра Пе тар 
Мар ја но вић са гле да ва као кре та ње од ро ман ти чар ског на ци о нал ног па то са, ко-
сти ми ра не, псе у до и сто риј ске тра ге ди је, ка гор кој кри тич но сти ко ме ди ја. Нај зад, 
ту ће се на ћи и осо бе но упут ство „да на шњем ре ди те љу“ да сво ја са зна ња ко ја 
под ра зу ме ва ју „де таљ но по зна ва ње епо хе и пи шче ве би о гра фи је и де ла“ све де 
на ону ме ру ко ја ће омо гу ћи ти ко му ни ка ци ју са са вре ме ним гле да о цем, ко ји сва 
ова са зна ња не ма. На су прот исто ри о граф ској ре кон струк ци ји, ре ди тељ би, сма-
тра Мар ја но вић, тре ба ло да по сег не за оним „ви ђе њем љу ди и њи хо ве суд би-
не“ на ко ме по чи ва не про ла зност Сте ри ји них ко ме ди ја. Као илу стра ци ју та квог 
при сту па По по ви ћу, аутор ће ука за ти на пре крет нич ку пред ста ву По кон ди ре не 
ти кве у Срп ском на род ном по зо ри шту, из ве де ну 1973. го ди не, у ре жи ји Де ја на 
Ми ја ча. Овим из ла ском из вре ме на по че та ка у вре ме пу не умет нич ке зре ло сти 
Срп ског на род ног по зо ри шта, аутор су ге ри ше да је јед на од су штин ских од ли-
ка сва ког ком плек сног са гле да ва ња по зо ри шне, кул тур не и књи жев не исто ри је 
упра во у то ме да се она не окон ча ва, да ни је уча у ре на, већ пред ста вља жи во и 
ди на мич но кре та ње.

Овим ис ко ра ци ма у вре ме ну, оства ру је се осо бе но пост мо дер но под ва ја ње 
ауто ра – на оног не ка да шњег, ко ји пи ше сво ју пр ву те мељ ну на уч ну сту ди ју, и 
овог са да шњег, ко ји при ла зи том мла да лач ком по слу са ста но ви шта по то ње зре-
ло сти. Ова двој ност пре тва ра се у не сум њи ву пред ност Мар ја но ви ће ве књи ге. 
Она се гра ди као де ло на две во де, обо га ће но и сло же но шћу уви да и дра го це ном 
све шћу о осо бе ној исто рич но сти на уч не ми сли. Притом, а то ва жи, ре кла бих, 
за Мар ја но ви ћев на уч ни при ступ уоп ште, им пе ра тив но би ва стал но тра га ње за 
што по у зда ни јим са зна њи ма, али без по зи ти ви стич ког фик си ра ња на ста но ви-
ште вре ме на про шлог. Чи ње ни це се у овој књи зи ви ше стру ко укр шта ју и пре -
испи ту ју, што је усло вље но и са мом при ро дом те а тро ло ги је као на у ке ко ја, хте ла 
– не хте ла, мо ра за хва та ти и за хва та ви ше раз ли чи тих на уч них обла сти.

Сту ди ја по све ће на умет нич ким по че ци ма Срп ског на род ног по зо ри шта 
раз ма тра три основ на аспек та по зо ри шне пред ста ве: ре пер то ар, ре жи ју и глу му, 
стал но има ју ћи на уму и не раз лу чи ву ве зу по зо ри шта и пу бли ке. До ступ ност 
про ве ре них чи ње ни ца и ра зно вр сних из во ра раз ли чи та је за ова три аспек та 
пред ста ве, али је, исто вре ме но, ја сно обе ле же на оном „суд бин ском про ла зно-
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шћу“ те а тра ко јој се це ли ном свог на уч ног прег ну ћа су прот ста вља те а тро лог. 
Те мељ на те а тро ло шка во ка ци ја про жи ма и об је ди ња ва ову књи гу, не од у зи ма ју-
ћи јој од ши ри не и сло је ви то сти ис тра жи вач ког за хва та. Мар ја но вић је по обра-
зо ва њу и зна њу вр стан по зна ва лац књи жев но сти, ипак он се све сно од ри че до-
ми на ци је књи жев но и сто риј ског ста но ви шта кон цен три са ног на текст, и те жи да 
сва ко ба вље ње дра мом бу де пре вас ход но фо ку си ра но на ње не по зо ри шне аспек-
те и зна че ња ко ја се ак ти ви ра ју тек у сцен ском ту ма че њу тек ста, у са деј ству са 
ре ди тељ ском, глу мач ком, сце но граф ском и ко сти мо граф ском умет но шћу. Све 
то об је ди ња ва се у гле да о че вом до жи вља ју и та ко по ста је део осо бе ног, те шко 
пре но си вог, али је дин стве ног умет нич ког до жи вља ја, дра го це ног упра во због 
вла сти те ефе мер но сти.

У сег мен ту књи ге ко ји се ба ви ре пер то а ром, Мар ја но вић ће ре кон стру и-
са ти об ли ко ва ње ре пер то а ра, са свим сло же ним си сте мом си ла ко је њи ме ру ко-
во де, по себ но ука зу ју ћи на удео на ци о нал не дра ме и на чи не ко ји ма су се де ла 
стра ног ре пер то а ра по ср бља ва ла и при ла го ђа ва ла по тре ба ма до ма ће пу бли ке. 
Да нас се мо же чуд ним учи ни ти тра гич ки па тос ко ји до ми ни ра срп ском сце ном, 
по ти ску ју ћи, ре ци мо, ра не ко ме ди је Јо ва на Сте ри је По по ви ћа. Мар ја но вић из-
но си прет по став ку да је ово би ло по сле ди ца на ци о нал ног за но са Ује ди ње не 
омла ди не срп ске и мла дог срп ског гра ђан ства оку пље ног око по ли тич ке ми сли 
и де ла ња Све то за ра Ми ле ти ћа. Он да шњим Ср би ма тра гич ки па тос ко сов ског и 
осло бо ди лач ког ми та био је, очи то, бли жи не го гор ки кри тич ки смех. 

У ово по гла вље књи ге Мар ја но вић укљу чу је две ком плек сне те а тро ло шке 
сту ди је. По ред жи вог, још увек про во ка тив ног де ла Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, он 
осве тља ва и дав но за мр ло де ло – Су бо ти ће вог Ми ло ша Оби ли ћа, ко ји, по ње му, 
по ред оста лог, ре флек ту је и од ре ђе на пси хо ло шко-ан тро по ло шка свој ства „срп-
ског на ци о на“ и ети ку срп ског гра ђан ства оног до ба. Ово је тим зна чај ни је што 
се у ис тра жи ва њи ма срп ске књи жев но сти и кул ту ре XIX, па и XX ве ка, че сто 
за не ма ру је зна чај ко ји су у ре цеп ци ји срп ске усме не тра ди ци је и пре да ња има-
ла упра во ова де ла. Усме на тра ди ци ја не за о би ла зна је ка да је реч о исто риј ској 
ме ло дра ми XIX ве ка, по што је, не у по ре ди во ви ше не го кри тич ка исто ри ја, по-
слу жи ла као те мат ски из вор, под сти цај и ин спи ра ци ја у на ста ја њу ро ман тич-
них ко сти ми ра них дра ма из ми ти зо ва не на ци о нал не про шло сти. Исти на, ни во 
оп што сти ко ји је, у сво јим нај бо љим оства ре њи ма, до сег ну ла усме на пе снич ка 
тра ди ци ја – на ста ла у скла ду и су ко бу ми та, исто ри је и по е тич ких на че ла, и по 
при ро ди осу ђе на да тра је у не пре ста ном ди ја ло гу ства ра ла ца и при ма ла ца ге-
о граф ски, кул тур но и вре мен ски раз дво је них – ове дра ме ни су ни при бли жно 
до се гле. Мо жда баш за то што су га тра жи ле у до ме ну гра ђан ски при пи то мље ног 
еп ског, а не у до ме ну драм ског. Ме ђу тим, пу бли ка је ове дра ме ра до гле да ла и 
све срд но при хва та ла и оне су у вре ме на ста ја ња срп ске дра ма тур ги је и по зо ри-
шта пред ста вља ле ути ца јан књи жев но-сцен ски ток, иако, укуп но узев, углав ном 
ни су пре жи ве ле сво је вре ме. Реч је о знат ном сег мен ту по зо ри шне, књи жев не, 
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па и кул тур не на ци о нал не исто ри је, о де ли ма ко ја су ути ца ла не са мо на фор-
ми ра ње глу мач ког и сцен ског из ра за и уку са пу бли ке, већ и на из град њу пред-
ста ве о се би, вла сти тој про шло сти, на ци о нал ној исто ри ји, на род ној тра ди ци ји 
и кул ту ри. 

Анег до та о Ва си Мар ко ви ћу, ту ма чу Ву ка Бран ко ви ћа, ко ји на го сто ва њи-
ма Срп ског на род ног по зо ри шта се ди сам и од ба чен у ка фа ни, док ро до љу би во 
гра ђан ство срп ско го сти оста ле глум це, ви ше је од ве дре сли чи це из не ка да шњег 
по зо ри шног жи во та. Она све до чи о „ка ри ци ко ја не до ста је“ у са гле да ва њу ре цеп-
ци је усме не књи жев но сти у срп ској гра ђан ској кул ту ри, где је глу мац умно го ме 
за ме нио и по ти снуо гу сла ра. Ове дра ме као жа нр до не ле су оте ло вље ње, ма те-
ри ја ли за ци ју сти ли зо ва не и фраг мен та р не сли ке из усме ног пе сни штва. По ет ски 
су ге стив не на го ве шта је, ко ји су се мо гли, за ви сно од при ма о че ве ма ште, ис ку ства, 
зна ња, до жи вља ва ти на без број на чи на, сцен ска ре а ли за ци ја је пре тва ра ла у чул ну 
сли ку. (Не тре ба, ни по што, пот це њи ва ти зна чај ове ви зу е ли за ци је. По свој при ли-
ци, упра во по зо ри шту и сли кар ству ду гу је мо чи тав низ ре пре зен та тив них сли ка / 
пред ста ва, чак и оних за ко је чвр сто ве ру је мо да су на ста ле не по сред ним кон так-
том с усме ном по ет ском тра ди ци јом и из бо ром из ње.)

У Мар ја но ви ће вом ис тра жи вач ком за хва ту исто ри ја по зо ри шта по ста је је-
дан од бит них кљу че ва за раз у ме ва ње ду хов ног иден ти те та на ци је. Ре кон стру-
и сан на ни воу не ка да шњих зна че ња тек ста и ње го вих зна че ња да нас, уз стал но 
пра ће ње оно вре ме них кри тич ких од зи ва, али и осо бе ну кри ти ку кри ти ке, са гле-
дан у при ват ној пре пи сци тво ра ца и гле да ла ца – ре пер то ар Срп ског на род ног 
по зо ри шта у пр вих се дам го ди на ње го вог тра ја ња, по пут при зме са жи ма и пре-
ла ма кул тур ну, со ци јал ну, еко ном ску и на ци о нал ну исто ри ју срп ског гра ђан ства 
у ча су ра ђа ња но ве кул ту ре „на ци о нал не по об ли ку, а гра ђан ске по са др жа ју“.

Ре кон струк ци ја ре ди тељ ских и глу мач ких оства ре ња на мо мен те под се ћа 
по сло же но сти и та на но сти за хва та на ре кон струк ци ју древ них фре ски. На сли-
чан на чин, чи ње ни ца ма ко је се иш чи та ва ју из ни за раз ли чи тих, по не кад са свим 
нео че ки ва них из во ра, при дру жу је се и низ прет по став ки „хи по те тич ких чи ње-
ни ца“, ко је се пре ци зно мо ти ви шу и ја сно мар ки ра ју. Сли ка ко ја се до би ја, до пу-
ње на оскуд ним по да ци ма о ко сти ми ма и ку ли са ма, упра во због на чи на на ко ји је 
оства ре на, има не сум њи ви пе чат вир ту ел но сти, али и да ље оста је на уч на. 

Упра во у овом сег мен ту сво је сту ди је Мар ја но вић се нај че шће су о ча ва са 
спе ци фич ним по зо ри шним пре да њем, ко је на ста је на чи ње ни ца ма, али, по пут 
сва ког пре да ња бр зо по ста је и при ча, и као сва ка при ча фик ци ја. Укр шта ју ћи 
са чу ва не тек сто ве дра ма, по де ле уло га, пра вил ни ке и ди сци плин ске ак те управ-
ни ко ве, са од зи вом кри ти ке и пре пи ском ства ра ла ца и гле да ла ца, Мар ја но вић се 
тру ди да до мен при че и ле ген де по ти сне на мар ги ну сво јих исто риј ских ис тра-
жи ва ња. Он ће та ко рас крин ка ти ле пу ле ген ду о све ште ни ку Лу ки По по ви ћу, 
ко ји ша ље свој под мла дак на срп ску сце ну, ука зу ју ћи да је он био већ мр тав ка да 
је ње го ва нај ста ри ја кћи Дра ги ња, оси ро те ла, па и по у се ла де вој ка, по ста ла глу-
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ми ца. С дру ге стра не, аутор не бе жи од де та ља при ват не исто ри је но во сад ског 
ан сам бла, кад год они мо гу да осве тле оне им пул се ко ји су ути ца ли на умет нич-
ки раз вој по зо ри шта и ње го вих ак те ра. 

По ред пи са ца, глу ма ца, пр вих ре ди те ља је дан од ју на ка ове књи ге је сте и 
пр ви управ ник по зо ри шта Јо ван Ђор ђе вић, чи ја де лат ност про жи ма и об је ди-
ња ва умет нич ке по чет ке на ци о нал ног те а тра. У це ли ни књи ге Срп ско на род но 
по зо ри ште не пре ста но се са гле да ва не са мо у кон тек сту на ци о нал не кул тур не и 
со ци јал не исто ри је, већ и у кон тек сту европ ских по зо ри шних, кул тур них и књи-
жев них кре та ња. До ме ти по зо ри шта не ома ло ва жа ва ју се, али и не гло ри фи ку ју, 
аутор, ве ру је мо с раз ло гом, прет по ста вља да је кул тур ни и на ци о нал ни зна чај 
пре ва зи ла зио умет нич ке до ме те пр вих оства ре ња. Он, та ко ђе, ука зу је на уне ко-
ли ко па ра док сал ну чи ње ни цу да се по зо ри ште ко је на ста је обе ле же но сна жним 
на по ром да се под ту ђин ском вла шћу очу ва на ци о нал ни и кул тур ни иден ти тет, 
раз ви ја под не по сред ним, сна жним ути ца јем не мач ких и ма ђар ских по зо ри шних 
ку ћа и по њи хо вим ор га ни за ци о ним мо де ли ма. Као што се и под сти ца ње на ци-
о нал ног и кул тур ног бу ђе ња срп ског гра ђан ства па ра док сал но спа ја са сна жним 
ути ца јем Скри бо ве ви зи је по зо ри шта ко ме је основ на свр ха да ра зо но ди.

У са гле да ва њу Пе тра Мар ја но ви ћа исто ри ја по зо ри шта осве тља ва и исто-
ри ју кул ту ре и ду хов не ме не срп ског дру штва, као и зна ча јан, а не до вољ но осве-
тљен сег мент срп ске књи жев не исто ри је. Све ово са би ра се у пр вим ко ра ци ма 
срп ског пр о фе си о нал ног те а тра и усло вља ва ње го ву исто ри ју, али у из ве сној 
ме ри и ње гов ак ту ел ни, да на шњи жи вот. Пе тар Мар ја но вић учи нио је не што 
што су мно ги ис тра жи ва чи при жељ ки ва ли, па и на ја вљи ва ли. Вра тио се са но-
вим, бо га ти јим уви дом и ис ку ством сво јим пр вим озбиљ ним на уч ним ко ра ци ма 
и по но во их од ме рио и ис пи тао. Ре зул тат је ле па и уз бу дљи ва књи га ко ја слу жи 
на част и свом ауто ру и свом из да ва чу.

Љи ља на Ж. Пе ши кан Љу шта но вић
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Кршић, Весна 176
Кујунџић, Миодраг 170, 201, 289
Кукуљевић Сакцински, Иван 14, 21
Кулешевић, Андреја 160
Кулунџић, Јосип 181, 185, 186, 187, 188, 

190, 193, 194, 195, 196, 270, 271
Курунци, Бела 160

Лабиш, Ежен (Eugène Labiche) 39
Лавровски, Леонид Михајлович (Леонид 

Михайлович Лавровский) 171
Лагатор, Смиљана 285, 291
Лазаревић, Жарко 114

– Лазар 26, 28, 31, 37
Лазин, Весна 156, 157

– Милан 158, 159, 161
Лазић, Радослав 194

– Ранко 161
Лалицки, Владислав 133, 139
Ласло, Петер (Laszlo Peter) 168
Лаубе, Хајнрих (Heinrich Laube) 40
Ле Ду, Пикар 268
Лебовић, Ђорђе 199, 200, 205, 273, 279, 

289
Лемоен, Гистав (Gustave Lemoine) 106
Ленђел, Габор (Lengyel Gábor) 93, 98, 

100, 150
Ленер, Фриц (Fritz Lener) 133
Ленска, Штефанија 108
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Леон, Виктор (Victor Léon) 133
Леонкавало, Руђеро (Ruggero Leonca-

vallo) 107
Лепуша, Дуња 161
Лесковац, Милена 267–278

– Милета 132, 133, 150, 151, 193, 
242, 255, 267, 274, 275, 276, 277, 
278, 281

Лехар, Франц (Franz Lehár) 133, 170
Лечић, Ана 161
Лечић Колчерију, Јелена 160
Лешић, Јосип 41, 75
Лжичар, Славољуб 105
Линдгрен, Астрид (Astrid Anna Emilia 

Lindgren) 132
Лист, Франц (Franz Liszt) 156, 168, 170, 

177
Литвинов, Виктор (Виктор Литвинов) 

173, 175, 176
Лифка, Адолф (Adolf Peter Lifka) 42, 

108
Логунов, Владимир 149, 150, 157, 174, 

175
Лорел, Стен (Stan Laurel – Arthur Stanley 

Jefferson) 204
Лорка, Федерико Гарсија (Federico Gar-

cia Lorca) 189, 205
Лорцинг, Карл (Karl Lortzing) 107
Лот, Андре (Andre Lhote) 268
Лотка, Фран (Fran Lhotka) 122, 131
Луиђи 134
Лукачи, Шандор (Lukácsy Sándor) 39, 

114
Лукић, Андрија 41, 57

– Ђерђика 161
– Тинка 57

Лучић, Бранислав 287
Луштек, Грегор 158

Љвович Ракитин, Јуриј (Юрий Львович 
Йонин Ракитин) 45, 216

Љубојев Грња, Илинка 160

Мажуранић, Иван 20, 93–100
Мај, Карл (Karl May) 27
Мајар 107

Мајера, Љубослав 197, 198, 205, 209–228, 
235, 236, 260, 262, 263, 265, 266

Македонски, Георги 118, 131, 140
Максимовић, Аксентије 42, 46, 105, 109, 

113, 114, 115, 116
– Борис 98, 131, 132, 149, 150, 267, 

276, 277, 278, 282
– Ђорђе 26, 27
– Софија рођ. Поповић 31, 46
– Стеван 98, 131, 132, 133, 140, 267, 

271, 272, 276, 277, 278, 280
Максић Његован, Биљана 126, 139, 145, 

150, 152, 159
Малетић, Ђорђе 37, 102, 105, 111, 115
Малецова, Јармила (Jarmila Malecová) 

204
Маливук, Олга 152, 169
Мандић, Брижита 161
Мандровић, Адам 14
Манојловић, Тодор 37, 45
Маренић, Владимир 132, 133, 139, 190, 

267, 272, 273, 274, 277, 278, 279
Маринић, Антун 125
Маринковић, Јосиф 107

– Павле 30
Маринц, Марио 191, 192
Марић, Зорица 161

– Пера 161
Марјановић, Петар 23–51, 108, 182, 189, 

289, 290, 293–297
Марјаш Брзић, Ерика 118, 119, 120, 125, 

128, 130, 145, 159, 169, 171, 174
Марковић, Аркадије 75

– Васа 28, 31, 296
– Димитрије 30, 47
– Живко 68, 73, 115
– Јелена 161
– Лаза 73, 75
– Марија 31
– Милкa 13, 15, 23, 41, 45, 46, 47, 49, 

51, 108
– Михаило Мика 41, 47, 108
– Стеван 47
– Фрањо 93

Марковић Клинар, Љубица 160
Марталер, Кристоф (Christoph Martha-

ler) 187
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Мартинов Павловић, Ксенија 205, 265
Масе, Виктор (Victor Massé) 107
Маскањи, Пјетро (Pietro Mascagni) 107, 

159
Матејић, Милан 75
Матић, Бојана 161
Матић Миленковић, Мира 152, 159
Матовић, Ана 110
Маћашик, Андреј (Andrej Maťašik) 

197–207
Меденица, Иван 225
Меилхак, Анри (Henry Meilhac) 133
Мејак, Анри 39, 42, 133
Мелвил, Жозеф (Joseph Mélesville) 44
Мериме, Проспер (Prosper Mérimée) 189
Месарош, Ирена 161
Метерлинк, Морис (Maurice Maeter-

linck) 39
Мијач, Дејан 181, 203, 214, 294

– Љиљана 123
Мијо, Даријус (Darius Milhaud) 39
Миладиновић, Дејан 275

– Душан 131
Милановић, Жељка 157

– Миодраг 184, 290
– Олга 273

Миленковић, Жарко 131, 145, 152, 153
– Зденка 162
– Мира вид. Матић Миленковић, 

Мира
– Радослав 260

Милер, Адолф (Adolf Muller) 106
– Артур (Arthur Miller) 200, 201, 203

Милер Христидис, Леонора 159
Милетић, Милица 161

– Светозар 22, 23, 30, 35, 50, 68, 295
Милитар, Трива 114
Мило, Албер 42
Миловановић, Ивана 174

– М. Ђ. 60
Милојевић, Милоје 79
Милорадовић, Милена 167
Милосављевић, Александар 288, 291

– Вера 125
Милош, Чеслав (Czesław Milosz) 22
Милошевић, Верица 205

– Мата 45

Милуновић, Мило 271, 272
Милчински, Алојзије (Alois Milčinski) 

105, 109
Миљковић, Велимир Веља 37, 38, 41, 

42, 106, 110
Минкус, Лудвиг (Ludvig Minkus) 131, 

158
Миочиновић, Мирјана 239
Мирбо, Октав (Octave Mirbeau) 39, 46
Мирковић, Јован 111
Миросављевић, Јован 289, 291

– Лазар Лале 27
Мисаиловић, Миленко 269, 270, 271, 

274
Митро, Вероника 126, 290
Михајловић, Борислав Михиз 189, 235, 

242, 243, 266
– Душан 62

Мишић, Љиљана 132, 167, 169, 286, 289
– Милутин 215

Мјасњицки, Иван Иљич (Мясницкий, 
Иван Ильич Барышев) 39

Млађеновић, Миливоје 288
Млакар, Пиа 122, 131, 140

– Пино 122, 131, 140
Мозер, Густав фон (Gustav von Moser) 

39
Мокрањац, Стеван Стојановић 79
Молијер, Жан Батист Поклен (Jean Bap-

tiste Poquelin Molière) 39
Молнар, Ђерђ (Molnár György) 46
Моцарт, Волфганг Амадеус (Wolfgang 

Amadeus Mozart) 123, 131, 159, 186, 
187

Мраз, Андреј (Andrej Mráz) 198
Мрвечка, Антон (Anton Mrvečka) 204
Мулић, Зоран 149, 150, 172
Мусоргски, Модест (Модест Мусорг-

ский) 83, 87

Најдановић, Милорад 33
Нанић, Ивана 161
Неделко, Хелмут 120, 132, 145, 160
Недељковић, Никола 28, 30
Немањић, династија 25
Немет, Атила (Németh Attila) 229

– Рудолф (Rudolf Németh) 184
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Ненадовић, Бојана 177
Ненадовић Соколић, Ружица 133
Нешков, Александар 161
Нигринова, Вела 15
Никитовић, Бојана 156, 158
Никола I Петровић Његош 106, 110, 206
Николајевић, Снежана 176
Николић, Андра 74

– Атанасије 24, 28, 37, 103
– Даринка 215, 218, 220, 223
– Зденка 184, 186, 191
– Милош 290

Нишлић, Лепосава 108
Новак, Дамир 125
Новаков, Живојин 168
Новаковић, Стеван 161
Новер, Жан Жорж (Jean-Georges No ver-

re) 131
Новков, Гордана 156, 288

– Добрила вид. Ђурашевић Новков, 
Добрила 

– Живојин 156, 160
Носкович, Александер (Alexander Nos-

kovič) 200
Нушић, Бранислав Ђ. 38, 45, 67–78, 81, 

107, 115, 156

Њаради, Јасмина 285
Његован, Биљана вид. Максић Његован, 

Биљана 

Оберњик, Карло/Карољ (Karoly Ober-
nyik) 39, 43

Обреновић, Александар 273, 279
Огњановић, Илија Абуказем 68
Огризовић, Милан 93, 96, 100
Одавић, Риста Ј. 93, 95, 100
Одак, Крсто 189
Округић, Илија Сремац 38, 44, 46, 105, 

106, 109, 113, 285
Олењина, Марина Михајловна (Марина 

Михайловна Оленина) 118, 139, 152, 
153, 154, 155

Олћан, Олга 161
Ордоно, Едмонд (Edmond Ordonneau) 

108
Орешковић, Желимир Жељко 229, 233

Орф, Карл (Carl Orff) 150, 151, 173
Оршолић, Ивана 161
Освалд, Антоније / Антоњин (Antonín 

Osvald) 104, 106, 111, 116
– Олга 108

Остојић, Тихомир 40, 73, 111, 285
Островски, Александар Николајевич 

(Александр Николаевич Остров-
ский) 133

Ото, Тео (Teo Otto) 268, 278
Отрин, Ико 117–137, 156
Офенбах, Жак (Jacques Offenbach) 131, 

133, 193

Павић, Јовица 235, 242, 244, 245, 246, 
247, 266
– Милорад 101
– Сања 161

Павловић, Стеван К. 33
Пакашки, Рајко 131
Панди, Оскар 290
Пандуровић, Сима 45
Панић, Златко 129, 161
Панков, Градимир 118
Пантелић, Стеван 26
Парма, Виктор 107
Паскаљевић, Владимир 291
Пастор, Игор 161
Пачу, Јован 106, 109
Пашић, Никола 74
Пејовић, Душица 214, 218, 221, 223, 

225
– Роксанда 80

Пејчић, Ивана 205
Пенчић Пољански, Дејан 210
Перван, Славко 149
Перин Згомба, Анита 161
Перић, Ђорђе 102, 103
Перо, Шарл (Charles Perrault) 131, 132, 

171
Петар Петровић Његош 107
Петин, Никола 190, 191, 192
Петипа, Маријус (Victor Marius Al-

phonse Petipa) 131, 132
Петковић, Мирко 285
Петрик, Франтишек 105
Петров, Андреј 128, 132
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– Никола 161
Петровић, Бранка 133

– Вељко 13–16, 45
– Живојин, 54, 55
– Зоран 199 
– Јасна 132
– Јован 26
– Љубомир 107
– Милорад Сељанчица 107, 112, 113
– Миодраг 245, 255 

Петровић Бадњаревић, Јасна 149
Пешикан Љуштановић, Љиљана Ж. 

293–297
Пијаве, Франческо Марија (Francesco 

Maria Piave) 133
Пилеану, Параскив 139
Пилипенко, Лидија Константиновна (Ли- 

 дия Константиновна Пиллипенко) 
149, 150, 172

Пирандело, Луиђи (Luigi Pirandello) 
123, 131

Пирогова, Стела 132, 145
Пихерт, Емануел (Emanuel Pichert) 42, 

110
Плавша, Душан 192
Плаовић, Раша 45
Плеша, Бранко 235, 237, 238, 241, 266, 

287, 290
Подхрадски, Јан (Ján Podhradský) 198
Покорни, Темира 132

– Франтишек / Драгутин / Фрања 
(Fran tišek Pokorný) 105, 109

Полак, Милан (Milan Polák) 201
Полидорис, Базил 149
Пољак, Тереза 160
Попов, Живко 140

– Милена 161
– Н. 173

Поповић, Александар 235, 238, 239, 240, 
266, 290
– Вања 150
– Драгиња вид. Ружић, Драгиња рођ. 

Поповић
– Ђорђе Даничар 30
– Зоран Р. 215, 216, 225, 226, 

235–266

– Јован Стерија 18, 21, 24, 26, 28, 37, 
38, 44, 46, 103, 203, 206, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 227, 228, 
252, 253, 254, 255, 290, 294, 295

– Лаза 28, 30
– Лука 43, 46
– Љубица вид. Коларовић, Љубица 

рођ. Поповић
– Мита 106
– породица 46
– Софија вид. Максимовић, Софија 

рођ. Поповић 
Поповић Шапчанин, Милорад 37, 54, 

106, 110, 113
Почи, Франц 133
Правдић, Иван 291
Прајз Јаворски, Јован 106
Предић, Милан 45
Премареј, Жил Марсијал Рењо (Jules- 

-Martial Regnault de Prémaray) 39, 43
Премате, Зорица 167
Прибил Шарчевић, Марија 160
Прокофјев, Сергеј Сергејевич (Сергей 

Сергеевич Прокофьев) 123, 131, 157, 
187

Протић, Стеван 27, 28
Пугељ, Бреда (Breda Pugell) 122, 131
Пуњи, Чезаре (Cesare Pugni) 125, 132, 

156
Путић, Андрија 27, 28

– Јован 30
Путник, Јован 93–100, 133, 181, 188, 

189, 190, 191, 193, 196
Пучини, Ђакомо (Giacomo Puccini) 159, 

189, 192
Пушибрк, Васа 26
Пушкин, Александар Сергејевич (Алек-

сандр Сергеевич Пушкин) 174

Радаковић, Милица 200
Радановић, Теона 161
Радивојевић, Душко 211

– Зорана 161
Радић, Душан Душко 75, 149
Радичевић, Бранко 114
Радмановић, Душанка 184, 290, 291
Радовановић, Весна 291
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Радовић, Бранка 290
Радојевић, Јелена 162
Радоњић, Мирослав 93–100, 215
Радошевић Галић, Катарина 157
Радујко, Јадранка 168, 169, 170
Радуловић, Ксенија 224
Рајковић, Ђорђе 30
Рајмунд, Фердинанд (Ferdinand Ray-

mund) 39
Рајчетић, Предраг 133
Ракић, Бранка 167, 169, 170, 174, 175

– Љубица 246, 255
– Милош 26

Раковски, Тибор (Tibor Rakovský) 203, 
232

Рамирез, Аријел (Ariel Ramírez) 175
Ранђеловић, Тони 159
Рапајић, Светозар 181–196
Рахмањинов, Сергеј Васиљевич (Сергей 

Васильевич Рахманинов) 174
Рац/ковић/, Михаило 30
Рашић, Никола 30
Рашковић, Боривој 15
Реља, Борис 245
Рехак, Антон 268
Римски Корсаков, Николај Андрејевич 

(Николай Андреевич Римский-Кор-
саков) 131, 153 

Рис, Ото (Oto Ris) 161
Ристић, Душан 131, 132

– Љубиша 287
Рњак, Душан 286
Родригез, Х. 176
Розмировић, Марија 26
Ројер, Алфонс 133
Ролан, Ромен (Romain Rolland) 115
Ромић, Златко 172

– Моника 260
Ронже, Луј (Louis Ronger) 86
Росини, Ђоакино (Gioacchino Rossini) 

110, 193
Руварац, Коста 26, 27
Рудолф Хабзбуршки 177
Ружић, Димитрије 13, 14, 16, 23, 30, 40, 

41, 42, 51, 57, 68, 69, 111, 115
– Драгиња рођ. Поповић 23, 28, 30, 

42, 43, 51

Рус, Милан 161, 176
Русел, Алберт (Albert Roussel) 121, 131
Рушкуц, Богдан 120, 124, 125, 130, 133
Ршумовић, Љубивоје 203

Сабљић, Младен 182, 184
Сабовљевић, Михајло Миша 26
Савин, Егон 235, 248, 256, 258, 266
Савић, Алекса 30

– Жарко 107
– Милан 39, 40, 55, 56, 60, 61, 107, 

285
– Свенка 117–137, 167, 169, 170, 171, 

172, 173, 175, 177, 178, 290
Савић Вираг, Маријета 160
Савковић, Нада 101–116, 128, 174

– Роланд 177
Салетовић, Славенко 237
Сарду, Викторијен (Victorien Sardou) 39, 

47, 48, 55
Седлачкова, Ана (Anna Sedláčkova) 206
Селаковић, Драган 162

– Љубица 161
Селенић, Слободан 243, 290
Сен Жорж, В. (Saint-Georges) 106
Сен Санс, Ками (Camille Saint-Saëns) 

131
Сенаши, Мира 161
Сенкер, Борис 190
Сенковић, Саша 151 
Сервантес, Мигел де (Miguel de Cervan-

tes Saavedra) 131
Серенеш, Ана 172
Сигети, Јожеф (Szigeti József) 44, 113
Сиглигети, Еде (Szigligeti Ede) 38, 44, 

105, 108
Силађи, Ласло (Szilágyi László) 154
Симић, Крунислав 150, 151, 152, 156, 

158, 167, 168, 177
Симовић, Љубомир 205, 207, 235, 248, 

251, 256, 257, 258, 266
Симчин, Татјана 162
Скриб, Ежен Огистен (Eugène Augustin 

Scribe) 39, 105, 109, 133, 297
Сметана, Беджих (Bedřich Smetana) 54, 

107, 187
Смолчић, Оливер 161
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Соколић, Доријан 133
Соларић, Јелена 161
Солдатовић, Воја 173, 229
Солович, Јан (Јán Solovič) 204
Спаић, Коста 183
Спасић, Димитрије 13, 15, 41

– Драга 87, 108
Србљановић, Биљана 205, 207

– Велизар 213
Срдоч, Петар 118
Сремац, Јулијана 150, 151, 156, 157, 158, 

159
– Марина 132, 151, 156, 157, 158

Сретеновић, Михаило 106
Стабло, Леополд 105, 109
Стајић, Васа 18
Стаљин – Јосиф Висарионович Џу га-

швили (Сталин – Иосиф Виссари-
оно вич Джугашвили) 198

Станисављевић, Марија 19
Станиславски, Константин Сергејевич 

(Константнин Сергеевич Станислав-
ский) 82, 84, 88, 89, 91, 153, 183, 194

Станковић, Борисав Бора 38, 107
– Горица 129
– Драган 291
– Јосиф 25, 26
– Корнелије 102, 105, 115
– Паулина Пава 26

Станковски, Ј. Ј. 54
Станојевић, Лазар 68, 69, 75
Стевановић, Лидија 213, 260
Степић, Душан 14
Стефановић, Стефан 21
Стефановић Венцловић, Гаврило 102
Стодола, Иван (Ivan Stodola) 200, 201
Стојадиновић, Софија 160
Стојановић, Љубинка 291

– Маја 161
– Марија 291
– Петар 159

Стојановић Маурич, Мирјана 98, 132, 
133, 149, 150, 151, 156, 157, 158

Стојковић, Боривоје С. 45, 104
– Исидор Иса 26

Стојчевић, Иванка 160

Сторожук, Оксана Васиљевна 157, 158, 
178

Стравински, Игор Фјодорович (Игорь 
Фёдорович Стравинский) 168

Стратимировић, Радивоје 108
Стриндберг, Јохан Аугуст (Johan August 

Strindberg) 61
Стулар, Душан 93, 98, 133
Субић, Снежана 167, 170, 173
Суботић Јован 37, 105, 109, 115, 295

– Сава 30
Суботички Божовић, Мирјана 160
Сувачаревић, Немања 161
Судерман, Херман (Hermann Suder-

mann) 39, 47
Сујић Виторовић, Мира 127, 167
Супе, Франц фон (Franz von Suppé) 107

Табачки, Миодраг 132, 149, 150, 157
Тапавица Грујић, Мирослава 159
Тасо, Торквато (Torquato Tasso) 94
Теглаши Велимировић, Габриела 

139–163, 167, 170, 174, 175, 177
Теглаши Хиршенхаузер, Розалија 161
Тејлор, Ален Џон Персивал (Allan John 

Percival Taylor) 31
Текелија, Сава 26
Телечки, Лаза 23, 41, 42, 51, 108
Теодоракис, Микис (Μίκης Θεοδωράκης) 

151, 168
Тешановић, Бранислав 162

– Бранка 160
Тијардовић, Иво 133
Тобџић, Далибор 156, 157, 158
Томандл, Миховил 34, 54, 55
Томасо, Жан Мари (Jean Marie Thoma-

seau) 60
Томић, Јаша 109
Томовић, Ана 206
Топаловић, Мита 103
Топлак, Имре 131, 132, 133, 139, 149, 

150, 151, 156
Тот, Аранка (Tóth Aranka) 160

– Еде (Tóth Ede)106
– Емерих (Tóth Emerich) 38, 44

Тот Величковић, Гизела 160
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Трифковић, Коста 26, 27, 38, 44, 46, 59, 
105, 106, 109, 113, 150, 206, 252, 253, 
254, 255, 256, 285

Трнинић, Душан 176
Туђару, Лиана 156

– Лоан 156

Ћурчија, Маријана 160

Узелац, Никола 160
Узелац Шаро, Данијела 161
Ујес, Алојз 48
Улрих, Антоније 111
Урошевић 19

Фабри, Мирослав 219, 265
Фавари, Андре 268
Фајдига, Маријан 132, 133
Фал, Леополд Лео (Leopold Fall) 86, 

108
Федотов, Вадим П. (Вадим П. Федотов) 

170
Феје, Октав (Octave Feuillet) 39
Феле Вучуревић, Сања 160
Фијала, Леополд (Leopold Fiala) 205
Филипјева, Јелена 173
Фодор, Антал (Fodor Antal) 168
Фокин, Михаил Михајлович (Михаил 

Михайлович Фокин) 131, 174
Форетић, Далибор 277
Формаћ, Коста 109
Фрајденрајх, Јосип 44, 105
Фрајнд, Марта 53–66
Франсе, Жан (Jean René Désiré Françaix) 

126, 132
Франц Јозеф 31, 34
Фрелих, Емил 181, 191, 192, 193

Хабзбурзи, династија 31, 32, 33
Хавер, Рони 157
Хаднађев, Мирко 184, 190, 191, 192
Хајзер Очкаји, Сандра 162
Ханауска, Бора 286
Хараг, Ђерђ (Harag György) 229, 230
Харангозо, Ђула (Harangozó Gyula) 158
Харди, Оливер (Oliver Hardy) 204

– Стела 162
Хартиг, Тибор 137

Хартман, Хелена 44
Хаспра, Павол (Pavol Haspra) 205
Хауптман, Герхард (Gerhart Hauptmann) 

39
Хачатурјан, Арам И. 131
Хаџи-Динић, Милош 41
Хаџић, Антоније Тона 15, 16, 26, 27, 43, 

45, 49, 57, 68, 81, 82, 105, 109, 112, 
255, 283, 284, 285, 287, 292
– Милош 17–22, 122, 204

Хегедушић, Власта 131
Хегел, Георг Вилхелм Фридрих (Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel) 33
Хернер, Лудвиг 133
Херолд, Луј Јозеф Фердинанд (Louis Jo-

seph Ferdinand Hérold) 132
Херцигоња, Никола 275, 281
Херцог, Иштван (Herzog István) 151, 

157, 173, 177
Хилдесхајмер 204
Хома, Бранислав (Branislav Choma) 200
Хомер (Όμηρος) 94
Хорације, Флак Квинт (Quintus Flaccus 

Horatius) 93, 94
Хорват, Карољ (Horváth Károly) 139
Хохолоушка, Владимир 56
Храниловић, Јован 55, 57, 61, 285
Хрењиков, Тихон Николајевич (Тихон 

Николаевич Хренников) 145
Хрибар, Росана 158
Христидис, Апостол 160
Христић, Јован 212

– Стеван 139, 290
Хурбан, Свећо (Sveťo Hurban) 198
Хурбан Владимиров, Владимир (Vladi-

mír Hurban Vladimírov) 198
Хусак, Густав (Gustáv Husák) 203

Цвејић, Младен 30
Цветић, Милош 28
Цвијановић, Јован Јоца 108
Цибулка, Алфонс М. (Alfons М. Czibul-

ka) 105
Цијукова, Султана 107
Циндрић, Павao 18
Ципци, Круно 132, 156
Црногорац, Петар 26
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Црњански, Милош 45, 47, 49, 51

Чавић, Ђорђе 30
Чајковски, Петар Иљич (Петр Ильич 

Чайковский) 123, 131, 132, 145, 149, 
157, 170, 172, 192

Чакра, Емил 30
Чанак, Маријана 126
Чанецки, Петар 224, 263
Чебски, Владимир 160

– Тереза 149
Чекић, Стеван 30
Ченгић, Смаил-ага 93, 94, 100
Чепе, Аница 191
Черубџић, Снежана 161
Чехов, Антон Павлович (Антон Павло-

вич Чeхов) 39, 209, 210, 211, 212, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 227, 
228, 229, 232, 233, 282

Чиплић, Богдан 289
Чолић Биљановски, Драгана 67–78

Џуња, Силвија 161

Шајтинац, Угљеша 291
Шалајић, Стеван 229, 231, 233, 251, 260, 

264
Шантић, Јелена 167
Шарић, Звјездана 285
Шврљуга, Иван 58
Шекспир, Вилијем (William Shakespe-

are) 13, 25, 39, 43, 44, 46, 48, 86, 145, 
157, 272

Шербан, Миленко 185, 186, 187, 267, 
268, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279

– Софија 185, 186
Шилер, Јохан Фридрих (Johann Chris-

toph Friedrich von Schiller) 39, 44, 47, 
48

Шилханова, Марија 108
Шиматовић, Јован 19
Шимић, Јустин 109
Широчка Ненадовић, Татјана 160, 161
Шлезак Узелац, Амалија 160
Шлезингер, Јосиф 103, 108
Шнајдер, Слободан 276, 282
Шницлер, Артур (Arthur Schnitzler) 206
Шопен, Фредерик (Frederic François 

Chopin) 174
Шостакович, Дмитриј Дмитријевич 

(Дмитрий Дмитриевич Шостакович) 
176

Шоуц, Весна 158
Шошић, Весна 161
Штајн, Леон (Leon Stein) 133
Штаткић, Мирослав 149, 264
Штефко, Владимир (Vladimír Štefko) 

201
Штраус, Јохан (Johann Strauss) 107, 133, 

159, 174, 189
– Оскар (Oskar Strauss) 86, 108

Шугар, Штефан (Štefan Šugár) 202
Шулек, М. (= Marián Puobiš) 199, 200, 

202
Шулхоф, Јожеф 120, 123
Шутановац, Данијела 173
Шчедрин, Родион Константинович (Ро-

дион Константинович Щедрин) 127, 
132, 171

Регистар сачинила 
Татјана Пивнички Дринић
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