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Глав на вест у по зо ри
шту је, увек и у свим 
окол но сти ма, пре ми
је ра. За то и овај текст 
о не сре ћи ко ја је по

чет ком де цем бра за де си ла на шу 
ку ћу, за по чи ње мо ве шћу о пре ми
је ри ко ја ће би ти су тра уве че, упр
кос све му. Со фо кло ва „Ан ти го на“ 
у ре жи ји Ја го ша Мар ко ви ћа, за
хва љу ју ћи раз у ме ва њу и ве ли кој 
по мо ћи ко ле га из Ју го сло вен ског 
драм ског по зо ри шта, уме сто 14. 
де цем бра на на шој Ве ли кој сце
ни, би ће из ве де на 30. де цем бра, 
на Сце ни „Љу ба Та дић“ овог при
ја тељ ског те а тра.

Као што јав ност већ до бро 
зна, у но ћи из ме ђу 2. и 3. де цем
бра је на Ве ли кој сце ни из био по
жар ко ји је, за хва тив ши зад њи део 
би не, при чи нио зна чај ну ште ту. 
„Би ла је то пра ва сре ћа у не сре

ћи“ – ре че ни ца је ко ја се по
след њих не де ља че сто чу ла и 
ко ја, на не ки на чин, нај бо ље 
илу стру је овај не ми ли до га
ђај. На и ме, по жар је ло ка ли
зо ван за хва љу ју ћи сјај ној ре
ак ци ји рад ни ка обез бе ђе ња 
На род ног по зо ри шта, а уга
шен је већ око 00.45 са ти му
ње ви тим ре а го ва њем ва тро
га са ца, ко ји су у згра ду ушли 
све га пет ми ну та по сле по зи
ва. У га ше њу ва тре не сти хи
је уче ство ва ло је 12 во зи ла, а 
због не при сту пач но сти ме ста 
за хва ће ног ва тром, би ло је ан
га жо ва но и спе ци јал но во зи ло 
са мер де ви на ма.  

Пр во су се укљу чи ли алар
ми ко ји де тек ту ју дим, бр зо су 
реаговали радници слу жбе 
обезбеђења, а гвоздена завеса 
је спречила да се по жар про

ши ри и на гле да ли ште. Тако 
је из бег ну та ве ћа ка та стро фа. 
Осим хин тер би не оште ће ни 
су зи до ви, из го ре ли ко ноп ци за 
че ти ри цу га ко ја су, за јед но са 
ре флек то ри ма, па ла на де кор... 
Је дан од све до ка овог не ми лог 
до га ђа ја, био је и глу мац Зо ран 
Ћо сић ко ји је те ве че ри играо у 
пред ста ви „Ка њош Ма це до но
вић“, упра во на Ве ли кој сце ни. 
„Се део сам с колегамa у клу
бу на че твр том спра ту и не где 
око по но ћи, са сте пе ни шта је 
по чео да ку ља дим. Не ду го по
сле то га, љу ди из обез бе ђе ња су 
нас оба ве сти ли да хит но мо ра
мо да се ева ку и ше мо. Чим смо 
иза шли на по ље, по гле да ли смо 
пре ма вр ху згра де и у том тре
нут ку за и ста је све из гле да ло 
ве о ма дра ма тич но.  

(наставак на стр.2)
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ВЕЛИКУ СЦЕНУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ЗАХВАТИО ПОЖАР

Премијера упркос свему
ХРА БРОСТ КО ЛЕ ГА 
ИЗ ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА

Велику захвалност треба
упутитирадницимаобез

беђењакојисутевечерибили
уПозоришту,правовременои
храброреаговали,теспречили
катастрофу.Црнеслутњеко
јесусеутренуцимаоткрива
ња пожара многима врзмале
по глави, нису се обистиниле
захваљујућивисокомпрофеси
онализмунашихколегаДејана
Симовића,БраниславаМати
ћа,ДејанаПавловићаиМила
наСентића.
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

НО ВИ УПРАВ НИ И НАД ЗОР НИ ОД БОР 

Вла да Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 13. де цем бра, раз
ре ши ла је ду жно сти до са да шњи Управ ни и Над зор

ни од бор На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду и на че ло тих 
те ла по ста ви ла дра ма тур га Ра до сла ва Па вло ви ћа и ди пло
ми ра ног еко но ми сту Ми ла на Ми тро ви ћа. Но ви чла но
ви Управ ног од бо ра су ви ши струч ни са рад ник ше фа ка
би не та Кан це ла ри је пред сед ни ка Ре пу бли ке Алек сан дар 
Об ра до вић, ди пло ми ра ни еко но ми ста и ди рек тор „Форм 
ко му ни кејшн“ Мил ка Фор цан, ре ди тељ и драм ски пи сац 
Жи во рад Ај да чић, су вла сник Ком па ни је „Ехом“ Јо во Ми
ло ше вић, глу ми ца На да Блам и со ли ста опе ре Љу бо драг 
Бе го вић. Чла но ви Над зор ног од бо ра су ди рек тор про да је 
ком па ни је „Оп ти кус“ Дра го љуб Ра ду шки и слу жбе ник ра
чу но вод ства На род ног по зо ри шта Мир ја на Бур саћ.

Р. П. Н.

СТОЈ МЕ НО ВИЋ ЛА У РЕ АТ

Не над Стој ме но вић је 
ово го ди шњи до бит

ник На гра де „Пе тар Ба ни ће
вић“ ко ја се до де љу је мла дом 
глум цу до 35 го ди на жи во
та, ко ји се умет нич ки ис та
као у пе ри о ду од 1. но вем бра 
2011. до 31. ок то бра 2012. го
ди не и ис ка зао ви сок про фе
си о на ли зам у по слу и од но су 
пре ма На род ном по зо ри шту. 
Жи ри у са ста ву: До бри ла 
Стој нић (глу ми ца), Жељ ко 
Ху бач (дра ма тург) и Мо ли
на Удо вич ки Фо тез (ди рек тор 
Дра ме На род ног по зо ри шта), 

јед но гла сно је до нео од лу ку на сед ни ци одр жа ној 30. но
вем бра. Стој ме но вић је на гра ду до био за уло ге Ша то ва у 
дра ми „Зли ду си“ и Џо на Вор тин га у пред ста ви „Ва жно је 
зва ти се Ер нест“. На гра да је уста но вље на про шле го ди не, 
а пр ви ла у ре ат је био Игор Ђор ђе вић.

М.Б.

ВЕК СРП СКЕ АВИ ЈА ЦИ ЈЕ

Све ча на ака де ми ја по во дом 100 го ди на срп ског вој
ног ва зду хо плов ства и 50 го ди на ра кет них је ди

ни ца за про тивва зду хо плов на деј ства, обележен је 24. 
де цем бра на Сце ни „Љу ба Та дић“, у Ју го сло вен ском 
драм ском по зо ри шту. Про грам су ре а ли зо ва ли умет ни
ци и тех нич ко осо бље На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, 
пред во ђе ни при ма до ном Ја дран ком Јо ва но вић, кон церт
мај сто ром Едит Ма ке дон ском, глум ци ма Сло бо дом Ми
ћа ло вић, Не бој шом Кун да чи ном, Ива ном Бо сиљ чи ћем, 
Па влом Је ри ни ћем, Бо ја ном Кри во ка пи ћем и ба лет ским 
умет ни ци ма Бо ја ном Же га рац и Јо ва ном Ве се ли но вим. 
У про гра му, чи ји је ре ди тељ би ла Ива на Дра гу ти но вић 
Ма ри чић, а за ко ји је сце на рио на пи сао Жељ ко Ху бач, 
уз струч ну по моћ пу ков ни ка Зла то ми ра Гру ји ћа, уче
ство ва ли су и Оли вер Ње го, Зо ра на Па вић, Је ле на То
ма ше вић, Са ња Илић и „Бал ка ни ка“, Хор „Стан ко вић“, 
Ан самбл „Ста ни слав Би нич ки“ под умет нич ким ру ко
вод ством ма е стра Па вла Ме да ко ви ћа и Деч ји хор „Хо
ри сла вац“. Ди рек тан пре нос про гра ма ре а ли зо ва ла је 
еки па РТСа. 

М. Б.    

При ме ти ли смо да се обла ци 
ди ма ши ре из прав ца Ве ли ке сце
не и, не зна ју ћи да је већ та да би
ла спу ште на гво зде на за ве са, би ли 
смо у стра ху да се по жар не про
ши ри на гле да ли ште. Сре ћом, за
хва љу ју ћи пра во вре ме ној и про
фе си о нал ној ре ак ци ји, из бег ну та 
је ве ћа ште та“, твр ди Ћо сић. 

Већ у то ку ју тра на те рен су 
иза шле струч не еки пе ко је су кон
ста то ва ле де ли мич ну ште ту, због 
че га су све пред ста ве са Ве ли

ке сце не мо ра ле да бу ду от ка за не 
до да љег. Све га не ко ли ко да на ка
сни је, 6. де цем бра, по че ли су ра
до ви на раш чи шћа ва њу оште ће
ног де ла сце не. Ти по сло ви, ко ји 
су по ве ре ни фир ми „Све тлост те а
тар“, об у хва ти ли су пр во де мон та
жу сцен ске ме ха ни ке у по ме ну том 
де лу сце не, а по том и ре кон струк
ци ју ком плет не сцен ске ме ха ни ке. 

„Упра ва Ку ће је уло жи ла огром не 
на по ре ка ко би мак си мал но би ли 
убр за ни сви по ступ ци. Ипак, не
ке ства ри не мо гу да се убр за ју по 
сва ку це ну, јер је ов де реч о ве о
ма озбиљ ним ра до ви ма. Због све га 
то га, не за хвал но је прог но зи ра ти 
ка да би смо мо гли да до би је мо до
зво лу за рад“, из ја вио је том при
ли ком ди рек тор Тех ни ке На род ног 
по зо ри шта Ми лан Мар ко вић. 

У ме ђу вре ме ну, не по сред но 
пред за кљу че ње овог бро ја По

зо ри шних но ви на, в. д. управ ни
ка На род ног по зо ри шта Де јан Са
вић, из ја вио је ка ко оче ку је да би 
Ве ли ка сце на мо гла да поч не с ра
дом сре ди ном ја ну а ра иду ће го ди
не. „Вре ме не гу би мо, ра ди мо мак
си мал но озбиљ но и од го вор но на 
то ме. За и ста, тре ба не ко да пот пи
ше и ка же да је сце на без бед на, да 
мо же да се иза ђе на њу и, кад се 

то до го ди, да ту вр сту од го вор но
сти при ми на се бе“, изја вио је Са
вић у су сре ту са но ви на ри ма на 
традиционалном предно во го ди
шњем сусрету са представницима 
медија. По ме ни мо и то да су прет
ход них не де ља со ли дар ност са 
На род ним по зо ри штем ис ка за
ле и дру ге ин сти ту ци је, а по моћ 
су пр во по ну ди ли Цр но гор ско на
род но по зо ри ште из Под го ри це и 
ор га ни за ци ја „На ша Ср би ја“. На
и ме, ЦНП је од лу чи ло да уку пан 

при ход од игра ња сво је нај но ви је 
продукције, Голдонијевих „Ри бар
ских сва ђа“ 25. де цем бра, упла ти 
на ра чун На ци о нал ног те а тра, док 
је „На ша Ср би ја“ у са рад њи с ком
па ни јом „Хол цим Ср би ја са куп
ци ма за јед но“ упу ти ла до на ци ју у 
из но су од ми ли он ди на ра.

Ми ко јан Без бра ди ца

ПО МОЋ 
СВЕ ТЛОСТ ТЕ А ТРА

Компанија „Свет
лост театар“ је

исказала спремност да
помогне у санацији Ве
ликесцене.Уписмуупу
ћеном в. д. управника,
Дејану Савићу, наведе
но је да ће послови де
монтаже механичких
и електричних уређаја
у задњемделусценеби
ти урађени бесплатно.
„Објекат Народног по
зоришта је обележио
почетак нашег профе
сионалног посла и на
ша фирма и ја ћемо са
највећим задовољством
пружитипунуподршку
у новонасталим усло
вима“, поручила је ди
ректорка „Светлост
театра“, Оливера Ми
тровић.

ПО ДР ШКА ИЗ 
ИНО СТРАН СТВА

Дејан Миладиновић,
вршилац дужности

директора Опере, добио
је поводом пожара број
нетелеграмеподршкеод
директорапозориштаса
којимајесарађивао.Међу
њима су уметнички ди
ректор Опере из Даласа
Џонатан Пел, управник
и уметнички директор
Опере из Њу Орлеанса
Роберт Лајл, генерални
директори „Флорентин
опере“ Вилијам Флоре
скју,„Хавајиопере“Хен
ри Акина, едмонтонске
Опере Сандра Гајч, ми
чигенске Опере Дејвид
Дикијера,уметничкиди
ректор„Лирикопере“из
Остина Ричард Бакли,
његов колега из „Кента
киопере“ДејвидРот...



Го спо ђа Ксе ни ја Јо ва
но вић нас је на пу сти
ла! Го спо ђа – та ко су 
пост хум но об ја ви ла 
ско ро сва гла си ла. Та

ко смо је и за жи во та зва ли. А ка ко 
дру га чи је, кад је сва ком цр том ли
ца, сва ким по гле дом, ге стом, сва
ком из го во ре ном реч ју оди са ла 
го спод ством... Го спо ђа. Да ма. Глу
ми ца. Ве ли ка глу ми ца!

Би ла је, ка ко се то у те а тар
ском све ту ка же, по зо ри шно де те. 
Оба ро ди те ља су јој би ла глум ци 
и у де тињ ству ју је то бо ле ло, јер 
је суд би на та да шњих глу ма ца би
ла да стал но пу ту ју, ме ња ју гра до
ве, ан сам бле, сце не. Од мах по ро
ђе њу, Ксе ни ју су по сла ли да жи ви 
са, ка ко их је од ми ло ште зва ла, де
ду шком и ба бу шком, нај пре у Ско
пљу, по том опет у Са ра је ву, па нај
зад у Но вом Са ду. Иако окру же на 
па жњом и љу ба вљу, че зну ла је за 
ро ди те љи ма. Ма ма 1938. до би ја 
ан га жман у Бе о гра ду и од та да је 
пе то чла на по ро ди ца на оку пу, али 
по чи ње бор ба за оп ста нак од јед не 
пла те и та ти них по вре ме них при
хо да, па бом бар до ва ње, оку па ци
ја, глад. Та ко се фор ми ра ла, ка ко 
је са ма за пи са ла, осо ба „озбиљ на, 
за бри ну та, пре о се тљи ва“. Иако то 
ни су осо би не ка рак те ри стич не за 
глум це, иако је глу ма би ла кри вац 
за раз дво је ност од ро ди те ља, ипак 
по ла зи њи хо вим сто па ма. Упи су је 
Ви со ку филм ску шко лу Вје ко сла
ва Афри ћа, где јој глу му пре да је 
Јо зо Ла у рен чић. Ка да две го ди не 
ка сни је шко ла пре ста је с ра дом, 
Ксе ни ја не же ли да на ста ви шко
ло ва ње на По зо ри шној ака де ми ји, 
већ по чи ње про фе си о нал ну ка ри
је ру. Иако је има ла за па жен филм
ски де би, схва та да за њу са, ка ко 
је јед ном при ли ком ка за ла, „ур ба
ном фа цом“, не ма ме ста у ме ди ју 

ко ји се тих го ди на пре вас ход но ба
вио пи та њи ма се ла, ра та, фа бри
ка... 

Та ко се окре ће по зо ри шту. У 
Бе о град ском драм ском је од 1951, 
ода кле де сет го ди на ка сни је пре
ла зи у На род но по зо ри ште ко је 
ће јој до кра ја жи во та би ти дру
ги (или, мо жда, пр ви) дом. Оства
ри ла је ви ше од сто зна чај них 
драм ских ро ла у ма тич ним али и 
у дру гим бе о град ским те а три ма, 
Срп ском на род ном и Кру ше вач
ком те а тру, као и на Ду бро вач ким 
лет њим игра ма, го сто ва ла је у Па
ри зу, Бу ку ре шту, Те ми шва ру, Со

фи ји, Мо скви, Бра ти сла ви, Бу дим
пе шти, Бе чу, Со лу ну, Ослу, Ом ску, 
игра ла је у ви ше од три де сет ТВ 
дра ма и се ри ја, у пре ко две ста ра
диодра ма, че ти ри фил ма, сни
ми ла је јед ну гра мо фон ску пло
чу и осво ји ла пре ко 20 на гра да и 
при зна ња, ме ђу ко ји ма су До бри
чин пр стен, Ор ден св. Са ве I сте
пе на, На гра да „Ра ша Пла о вић“, 
три Пла ке те и Ок то бар ска на гра да 
гра да Бе о гра да, Пла ке та На род ног 
по зо ри шта, го ди шње на гра де На
род ног и Ју го сло вен ског драм ског 
по зо ри шта... Ста ти сти ка ко ја го во
ри мно го. И ни шта. 

Ако на ве де мо бар не ке од оства
ре них ли ко ва – Фре да у При стли

је вој „Опа сној оку ци“, Ели за бе та 
у Ми ле ро вом „Ло ву на ве шти це“, 
На та ли ја у „Ко на ку“ Цр њан ског, 
Је ле на Ћет ко вић, Ли за Про та со
ва, Ле ди Маг бет, Јо ка ста, Се стра 
Ба три ће ва, Го спо ђа Хи гинс, Хе ка
ба, Же на А у „Три ви со ке же не“, 
Мај ка Пин то ро ви ћа у Си мо ви ће вој 
„Ха са на ги ни ци“, Ма ри ја Хо се фа у 
Лор ки ном „До му Бер нар де Ал бе“, 
Тет ка Да ца у „Ми ни стар ки“, Мар
ки за де Мар теј у пред ста ви „Опа
сне ве зе/Квар тет“ – ре ћи ће мо са
мо ма ло ви ше. 

Мо же мо да до да мо и од лом ак 
из обра зло же ња за до де лу До бри
чи ног пр сте на: „Ксе ни ја Јо ва но вић 
нај че шће ин тер пре ти ра из ра зи то 
драм ске ли ко ве, тра гич не ју на ки
ње. Пу бли ка је во ли и пам ти, ко ле ге 
во ле и ви со ко це не, а кри ти ка ис ти
че: успе шно пси хо ло шко ни јан си
ра ње ли ко ва, сна жан тем пе ра мент, 
сми сао за иро нич ну дис тан цу; осе
ћа ње сти ла епо хе, де ла и ли ка ко
ји ту ма чи; пре фи ње но ко ри шће ње 
из ра жај них глу мач ких сред ста ва и 
из вр сну дик ци ју. Код Ксе ни је Јо
ва но вић сре ће мо сре ћан спој: про
фе си о на ли зма, ду бо ког на дах ну ћа, 
хи стри он ске про ниц љи во сти, кон
стант ног по ле та и ве ли ке мар љи во
сти. По ја ва, глас и по крет, ум, уме
ће и от ме ност. И нео спо ран Бож ји 
дар“. За бу ду ће ге не ра ци је оста ју и 
аудио и ви део за пи си не ких оства
ре ња Ксе ни је Јо ва но вић, фо то гра
фи је, ин тер вјуи, кри ти ке, мо но гра
фи ја... Али, све из ре че но, на пи са но, 
сни мље но – не до вољ но је. 

Она на ша, је дин стве на, не
по но вљи ва го спо ђа Ксе ни ја – да
ма а глу ми ца, хлад на а вра го ла ста, 
озбиљ на и уз др жа на а ра до зна ла, 
да ле ка а то пла – жи ви са мо у се ћа
њи ма нас ко ји смо је по зна ва ли.

Је ли ца Сте ва но вић

КОНЦЕРТ
17. 01 | 18.00  35 ГОДИНА СА ВАМА, јубиларни 
концерт Филхармоније младих „Борислав Пашћан“

ПРОМОЦИЈА
31. 01 | 18.00 ПРОМОЦИЈА И ДОДЕЛА 
ГОДИШЊИХ НАГРАДА 10. БРОЈА РЕВИЈЕ 
„МУЗИКА КЛАСИКА“

ОТВОРЕНА ВРАТА
26. 01 | 12.00
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ЈАНУАР 2013. 
ИЗЛОЖБЕ

•ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић

•ДР БРАНИСЛАВ ВОЈИНОВИЋ 
(18921951) – ПОЗОРИШТЕ КАО ЖИВОТ

аутор др Душица Бојић

Била је „глуми
ца високих морал

ноуметничких принци
па, изузетне уметничке
осећајности, правдољу
бивости, глумица коју
сумногисаправомзвали
српскаСараБернар“, из
образложења за Орден
св.Саве.

ИГРА У МУ ЗЕ ЈУ

Аутор ски про је кат ди ри гент ки ње Зо ри це Ми тев Вој
но вић „Игра“, пре ми јер но је пред ста вљен 16. де цем

бра у Му зе ју На род ног по зо ри шта. У про гра му, при пре
мље ном под по кро ви тељ ством Скуп шти не гра да Бе о гра да, 
уче ство ва ли су Иван Јо ва но вић (кла вир), Ве сна Јан сенс 
(ви о ли на), Би ља на Сол до (со пран) и Алек сан дар Пан те лић 
(бас). Пу бли ка је би ла у при ли ци да ужи ва у про гра му ко
ји су чи ни ли: „Ме се чи на“ Кло да Де би си ја, „Ним фа“ Пе тра 
Кр сти ћа, Вал цер и Ма ђар ска игра бр. 5 Јо ха не са Брам са, 
„Ма ла ге ња“ Па бла де Са ра са теа, „Ле пи ру зма рин“ Фри ца 
Крај сле ра, ари ја Ле по ре ла из Мо цар то ве опе ре „Дон Ђо ва
ни“, „Гра на да“ Аугу сти на Ла ре...  

М. Б.

КЊИ ГА О ПРИ МА ДО НИ

Про мо ци ја књи ге проф. др Ве сне Крч мар „Ме ла ни ја 
Бу га ри но вић – при ма до на ча роб ног гла са“, одр жа на 

је 12. де цем бра у Му зе ју На род ног по зо ри шта. О књи зи, 
као и о ка ри је ри и жи во ту при зна те умет ни це, по ред аутор
ке су го во ри ли и му зи ко лог Ма ри ја Ада мов, при ма до на и 
про фе сор еме ри тус Рад ми ла Ба ко че вић, про фе сор Зво ни
мир Кр не тић и при ма до на Бре да Ка леф. 

Р. П. Н.

Ксенија Јовановић 
(1928–2012)

IN MEMORIAM
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У окви ру ци клу са 
Су сре ти, 20. де
цем бра, у Му зе
ју На род ног по зо
ри шта је одр жа но 

ве че са драм ским умет ни ком Пре
дра гом Еј ду сом, ко ји је нај ве ћи 
део сво је ка ри је ре про вео у На ци
о нал ном те а тру, где је јед но вре
ме оба вљао и функ ци је ди рек то
ра Дра ме и управ ни ка. Го во ре ћи о 
сво јим по че ци ма, Еј дус је, у раз го
во ру са дра ма тур гом Жељ ком Ху
ба чем, ис при чао да је глав ни „кри
вац“ што је при хва тио да се ба ви 
глу мом би ла ње го ва школ ска дру
га ри ца, ка сни је по пу лар на глу
ми ца, Све тла на Це ца Бој ко вић. 
На и ме, ка ко је от крио, она му је 
јед ном при ли ком, још у гим на зи
ји, пред ло жи ла да уче ству је у не
ком ре ци та лу. „Ни сам знао да ли 

ми се на ба цу је или ствар но же ли 
да уче ству јем у то ме“, ка зао је Еј
дус кроз смех и до дао да док бу ду 
спре ма ли про грам не ће има ти оба
ве зу да иде у шко лу, по ну ду обе
руч ке при хва тио. „Би ло нас је ше
сто ро; Це ца, Го ран Сул та но вић, 
Зо ри ца Шу ма ди нац, ја и још две 
на ше дру га ри це из раз ре да ко је се 
ка сни је, за раз ли ку од нас че тво
ро, ни су ба ви ле глу мом. Све тла на 
је би ла и ре ди тељ, све то је ле по 
упа ко ва ла, а што се ти че на ба ци
ва ња, од то га ни је би ло ни шта“, 
ка зао је Еј дус и ис та као да је по
сле тог ис ку ства већ по чео да на
слу ћу је да би глу ма мо гла да бу де 
ње гов жи вот ни по зив.

Уско ро, Еј дус по ста је члан 
Aматерског по зо ри шта „Да дов“ 
у ко јем оста је пу них шест го ди
на, све до 1968. „По ла ко сам ула
зио у не што што сам на слу ћи вао да 

је фан та стич но, али ни сам баш био 
си гу ран да ли ћу мо ћи да од го во
рим на све зах те ве ко ји ће се на ћи 
ис пред ме не. Ни сам, за пра во, та да 
знао ко ли ке су мо је мо ћи. Уоп ште 
ни сам раз ми шљао о то ме да по ста
нем филм ски глу мац, да по ста нем 
сла ван, да за ра дим мно го па ра, не
го ме је за ни мао фе но мен игре и 
фе но мен те а тра“, об ја снио је Еј дус 
ко ји је глу му на Ака де ми ји за по
зо ри ште, филм и те ле ви зи ју упи
сао у кла си про фе сор ке Ог њен ке 
Ми ли ће вић. На тре ћој го ди ни му је 
про фе сор био Пре драг Бај че тић, а 
ди пло ми рао је 1972. го ди не у кла
си про фе со ра Ми лен ка Ма ри чи ћа. 
„Би ла је то од лич на кла са. Ра ди
ли смо ја ко до бро и озбиљ но, та ко 
да успех ни ка ко ни је мо гао да из
о ста не.“ Еј дус је ди пло ми рао уло
гом у во дви љу Жор жа Феј доа „Да

ма из Мак си ма“, у ко јем су игра ли 
и ње го ви „кла си ћи“ Ми ки Ма ној
ло вић, Дра ган Мак си мо вић, Мар ко 
Ни ко лић, Го ран Сул та но вић, Ми
лан Ца ци Ми ха и ло вић, Ве сна Пе
ћа нац, Ог њан ка Ог ња но вић... „Ми
лен ко је био фан та сти чан. Од ње га 
сам мно го на у чио о во дви љу. Са 
њим је рад био бри љан тан. Ра дио 
сам са мно гим ре ди те љи ма, али 
ка да је реч о ана ли зи не ког ко ма
да, Ми лен ко је био не при ко сно вен. 
За хва љу ју ћи ра ду са њим, за ме не 
у глу ми ви ше ап со лут но ни је би
ло ни ка квих тај ни. На рав но, све је 
за ви си ло од ко ма да до ко ма да, али 
ка да је реч о оним основ ним по сту
ла ти ма и прин ци пи ма игре, све сам 
то знао за хва љу ју ћи упра во ње му“, 
при знао је Еј дус ко ји је, на кон Ака
де ми је, то ком до са да шње ду ге и 
ве о ма успе шне ка ри је ре од и грао 
ви ше од 150 по зо ри шних уло га. 

Сво је упе ча тљи ве кре а ци је је 
оства ри вао на сце на ма ши ром не
ка да шње Ју го сла ви је – у Бе о гра
ду, Но вом Са ду, Су бо ти ци, За гре
бу, али и у Не мач кој, Фран цу ској, 
Ка на ди, САД, Ма ђар ској, Швај цар
ској... У ње го ва ан то ло гиј ска по зо
ри шна оства ре ња убра ја ју се ли ко
ви Оси па Ман дељ шта ма, Јо а ки ма 
Ву ји ћа, кне за Ми шки на, Фран ца 
Каф ке, На по ле о на, Алек се ја Фјо
до ро ви ча Ка ра ма зо ва, Бо ри са Го
ду но ва, Иса ка Ба бе ља, Пор фи ри ја 
Пе тро ви ча, Кир Ја ње, Ла зе Дун
ђер ског, Фа у ста, Шај ло ка... По се
бан ку ри о зи тет је пред ста ва „Шо
ви ни стич ка фар са“, ко ју је од и грао 
ви ше од 1800 пу та! Био је успе
шан и у дру гим ме ди ји ма – сни мио 
је ви ше од 50 фил мо ва, те ле ви зиј
ских дра ма и се ри ја.

Еј дус је до бит ник и ве ли ког 
бро ја на гра да, укљу чу ју ћи и 
„До бри чин пр стен“, 
нај ве ће при зна
ње ко је се 
у 

Ср би ји до
де љу је по зо ри

шним глум ци ма за 
жи вот но де ло, од но сно 

за це ло куп но по зо ри шно 
глу мач ко оства ре ње. У пе ри о ду 

од 1985. до 1989. био је пред сед
ник Удру же ња драм ских умет ни
ка Ср би је. 

Па ра лел но са глу мом, ви ше од 
де це ни ју и по се бавиo успе шно и 
пе да го шким ра дом на Ака де ми ји 
умет но сти у Бе о гра ду. „У по чет
ку, ни сам баш био са свим си гу ран 
да ли сам ја уоп ште спре ман да се 
упу стим у та ко не што. Ме ђу тим, 
за ин три ги ра ла ме је же ља те де це 
и њи хов мо тив да сту ди ра ју баш 
глу му. Би ло је за ни мљи во гле да ти 
те мла де љу де ко ји су до ла зи ли из 
раз ли чи тих сре ди на и ко ји су има
ли, ре као бих, раз ли чи те сте пе не 
обра зо ва ња. Ин ди ви ду ал ни рад са 
њи ма, за пра во, био је је ди ни пра
ви пут да се до ђе до не ких ре зул
та та. Јер, сва ко од њих је по себ на 
при ча и сва ко има не ке ква ли те
те, али и ма не. По сле све га, ве о ма 
сам сре ћан кад ви дим те мла де да 
на кон ди пло ми ра ња игра ју и ба ве 
се сво јим по слом, без об зи ра да ли 
је то у Бе о гра ду, Су бо ти ци, Ни шу, 
Кра гу јев цу... Ва жно је да ра де оно 
за шта су се шко ло ва ли“, ре као је 
Еј дус ко га је пу бли ка, на кра ју раз
го во ра, по здра ви ла бур ним апла у
зом.

Ми ко јан Без бра ди ца

У потрази за 
одговорима

СУСРЕТ СА ПРВАКОМ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ПРЕДРАГОМ ЕЈДУСОМ

М о но гра фи ја при
ма до не Мил
ке Сто ја но вић 
ауто ра Ра шка 
В. Јо ва но ви ћа, 

об ја вље на је ове го ди не у из да њу 
Слу жбе ног гла сни ка и На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду. Ре а ли зо
ва на на спе ци фи чан на чин, у ви
ду раз го во ра из ме ђу слав ног драм
ског со пра на и аутора, пу бли ка ци ја 
са др жи ком пле тан исто ри јат из у
зет не опер ске ка ри је ре, низ до ку
ме на та о го сто ва њи ма на нај ве ћим 
свет ским опер ским сце на ма кру ни
са ним на сту пи ма у Ме тро по ли тен 
опе ри у Њу јор ку, кри ти ке из до
ма ће и свет ске штам пе, на гра де и 
при зна ња... По себ но ме сто по све
ће но је не дав но пре ми ну лом су
пру гу Мил ке Сто ја но вић, чу ве ном 
ба су Жи ва ну Са ра ман ди ћу, ко ји је 
са њом де лио жи вот ну и опер ску 
сце ну пу не 42 го ди не. Бо га то илу
стро ва на фо то гра фи ја ма, мо но гра
фи ја је за о кру же на CD из да њем са 
сним ци ма чу ве них ари ја у из во ђе
њу Мил ке Сто ја но вић.

Ова књи га је, као све до чан
ство о јед ној гран ди о зној ка ри
је ри, ве о ма об ра до ва ла љу би те
ље опер ске умет но сти. Ка ко сте 
је Ви до жи ве ли?

Мо но гра фи ја об у хва та цео мој 
умет нич ки жи вот, јер ја не одва
јам свој жи вот од сво је умет но сти 
и че сто ка жем – пе вам, да кле по
сто јим. Ту је ком плет но за о кру
жен мој умет нич ки опус укљу чу
ју ћи два ве ли ка при зна ња ко ја сам 
до би ла од ин тер на ци о нал ног би о
граф ског цен тра из Кем бри џа у Ен
гле ској – пр во, увр ште на сам ме
ђу 100 вр хун ских му зи ча ра све та 

2007, а са да и ме ђу нај ве ћих 100 
про фе си о на ла ца све та за 2012. го
ди ну. Мо но гра фи ја је не што што 
оста је по сле нас, јер вр ло бр зо се 
за бо ра ве ин тер вјуи на те ле ви зи
ји или оно што је о умет ни ку пи
са но. Кроз пи та ња Ра шка Јо ва но
ви ћа, ко јих је би ло мно го и ко ја су 
мај стор ски са ста вље на, осве тље
на је це ла мо ја умет нич ка лич ност. 
Има ла сам огром ну сре ћу да је мо
но гра фи ју ра дио го спо дин Јо ва но
вић јер ми слим да не по сто ји ве ћи 
еру ди та од ње га, ве ћи по зна ва лац 
опер ске умет но сти, не по сто ји чо
век ко ји ви ше по зна је мо ју умет
ност. Мо но гра фи ја је до шла и као 
мој мост пре ма жи во ту, као на чин 
да се спа сем од стра шног ста ња у 
коje м сам се на ла зи ла кад сам из
гу би ла су пру га, јер сам од ла зи ла у 
штам па ри ју и уче ство ва ла у ства
ра њу те књи ге, ода би ром пла ка та, 
фо то гра фи ја, та ко да и из тог раз
ло га ова књи га за ме не има ве ли
ки зна чај.  

Мо но гра фи ја је упот пу ње на 
CDoм са сним ци ма Ва ших из
во ђе ња нај чу ве ни јих ари ја. Ко
ји сни мак би сте по себ но из дво
ји ли?

Ин си сти ра ла сам да то бу ду 
„жи ви“ сним ци са пред ста ва ко је 
су из ве де не у Бе о гра ду и на свет
ским опер ским сце на ма. Чу ју се 
апла у зи пу бли ке, њи хо во оду ше
вље ње и, што је нај ва жни је, ви
ди се са каквом пре ци зно шћу сам 
из во ди ла све те ари је. Мо жда бих 
из дво ји ла Ђо кон дину ари ју „Su
i ci dio!“ из пред ста ве у Ба ри ју, у 
Ита ли ји, где сам има ла из ван ред
не парт не ре – вр хун ског свет ског 
те но ра Рената Ћионија и ба ри то
на Ал да Про ти ја. На ро чи то се по
но сим ари јом Ви о ле те из „Тра ви
ја те“ из ве де не на сце ни Срп ског 
На род ног по зо ри шта у Но вом Са
ду, ка да је ди ри го вао Ла зар Бу та. 
Ова ари ја је пред ста вља ла огро
ман и ве о ма ри скан тан за хват јер 
је пот пу но не ве ро ват но да, гла сом 
са ме цо со пран ским ду би на ма ко ји 
имам, пе вам ко ло ра ту ре и на кра
ју чак от пе вам „ес“, што је не у о би
ча је но за бо ју мо га гла са. Ту је за
тим ди ван ду ет из „Тру ба ду ра“ са 
Ни ко лом Ми ти ћем, ду ет из „Оте
ла“ са Ма ри ом дел Мо на ком, као 
и ду ет са Фран ком Ко ре ли јем из 
„То ске“. Нај ин те ре сант ни је је што 
се на кра ју на ла зи пе сма „Pe o ple“ 
из мју зи кла „Funny Girl“, ко ју је 
својевремено пе ва ла Бар бра Стреј
сенд. Диск је одлично ре а ли зо вао 
му зич ки про ду цент Го ран Пот ко
њак, ко ји по зна је мој глас и ве о
ма це ни мо ју умет ност а то је врло 

Морамо бити у
току с временом
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Навеликимсветским
сценама све је ин

спиративно. Пре свега,
врхунскисуизвођачи,ор
кестри, диригенти... На
сценијесвепосебандога
ђај.Туси,нештосевели
кодешава,свидајемомак
симум,прожимамоједни
друге и онда се стварају
велике представе. А по
што је у том макроко
смосусвевеомадоброор
ганизовано, изванредно
плаћено, онда се захте
ваивеликиквалитет.Ту
непостојепредставеко
јенисусјајне.
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СЕЋАЊЕ НА БРАНИСЛАВА ВОЈИНОВИЋА 

Позориште
као живот

Из ло жба „Др Бра
ни слав Во ји но вић 
(1892–1951) – по зо
ри ште као жи вот“, 
аутор ке Ду ши це 

Бо јић, отво ре на је 22. де цем бра у 
Му зе ју На род ног по зо ри шта, чи
ме је, у са рад њи са Исто риј ским 
му зе јом Ср би је и Му зе јом по зо ри
шне умет но сти Ср би је, обе ле же но 
120 го ди на од ро ђе ња Бра ни сла
ва Во ји но ви ћа, јед ног од нај зна
чај ни јих управ ни ка но во сад ског, 
скоп ског и бе о град ског на род ног 
по зо ри шта из ме ђу два ра та.

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма, 
вр ши лац ду жно сти управ ни ка На
род ног по зо ри шта у Бе о гра ду Де
јан Са вић, на ја вио је да ова из ло
жба пред ста вља „увод у се ри ју 
при ка за и из ло жби из жи во та и 
ра да умет ни ка и ства ра ла ца ко
ји су би ли на че лу На род ног по
зо ри шта“. На гла сио је да је Во ји
но вић био ве о ма обра зо ван чо век, 
али и умет ник из у зет но по све ћен 
по зо ри шту. „Упра во због то га ми
слим да је на слов из ло жбе од лич
но иза бран. Бра ни слав Вој но вић 
је сва ка ко јед на од оних лич но
сти ко је су оста ви ле ва жан и зна
ча јан траг. Вре ме ка да је он био 

управ ник На род ног по зо ри шта, од 
1935. до 1939. го ди не, до ба је ко
јег се са ра до шћу се ћа мо, на ро
чи то ка да је реч о Опе ри. Мо рис 
Ра вел је у мар ту 1936. го ди не на
пи сао свој чу ве ни Gdur кон церт 
за кла вир и ор ке стар, а у но вем
бру исте го ди не већ га је сви ра ла 
Бе о град ска фил хар мо ни ја. Та ко ђе, 
у том пе ри о ду су ов де ди ри го ва ли 
Јо зеф Крипс, Ло вро Ма та чић, пе
ва ла је Ба хри ја Ну риХа џић, из во
ди ли се ‘Елек тра’, ‘Са ло ма’, ‘Ка
ва љер с ру жом’... Био је то ве ли ки, 
озби љан и зна ча јан ре пер то ар. Си
гур но је да је ве ли ки удео у то ме 
имао и Бра ни слав Во ји но вић“, на
гла сио је Са вић. 

Аутор ка по став ке је на по ме ну
ла да је за ре а ли за ци ју ове из ло
жбе међу нај за слу жнима го спо ђа 
Ду шан ка Во ји но вић Ма рин ко вић, 
кћер ка го спо ди на Во ји но ви ћа. 
„Јед ног да на, на вра та мо је кан це
ла ри је је за ку ца ла див на да ма. До
шла је са пу ном тор бом из у зет но 
зна чај них ар те фа ка та, ста рих ви
ше од 140 го ди на“, ис при ча ла је 
Ду ши ца Бо јић и оце ни ла да „то 
бла го го во ри не са мо о жи во ту јед
ног чо ве ка, не го и о чи та вој по ро
ди ци и фа ми ли ји“. 

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма, 
при ма до на Мил ка Сто ја но вић, 
ина че Во ји но ви ће ва се стри чи на, 
на гла си ла је да је њен ујак ве о ма 

за слу жан што је она по че ла да се 
ба ви умет но шћу. „Ми слим да сам 
ја, на не ки на чин, ње гов на ста вак у 
умет но сти. Он је мно го ути цао на 
ме не. Био је чо век огром ног ин те
лек ту ал ног и умет нич ког ди ја па
зо на. По кла њао ми је фан та стич не 
књи ге ко је сам ја ‘гу та ла’. Осе тио 
је мо ја стре мље ња и ве о ма сам му 
за хвал на на то ме. Ми слим да је 

то би ло ве о ма зна чај но и пре суд
но за ме не“, ре кла је го спо ђа Сто
ја но вић.

Из ло жбу је отво ри ла Ду шан ка 
Во ји но вић Ма рин ко вић ко ја је, из
ме ђу оста лог, ка за ла да је њен отац 
био „вр ло це њен, по што ван и ува
жа ван чо век“. Под се тив ши да је 
Во ји но вић био Ну ши ћев кан ди дат 
за управ ни ка На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду, она је ци ти ра ла ре чи 
слав ног ко ме ди о гра фа из крат ког 
пред ло га у ко јем је об ја снио због 
че га баш Во ји но ви ћа пред ла же за 
ту функ ци ју.: „Во ји но вић је чист 
пре ма же на ма у по зо ри шту, чист 
пре ма ка си, спо со бан и кул ту ран. 
Да кле, нај по де сни ји од свих оста
лих кан ди да та“.

Из ло жба ће би ти отво ре на до 
кра ја марта 2013. го ди не.

М. Без бра ди ца

бит но. Ва жно је да је све сни мље
но и сачувано, и увек ци ти рам Ма
ри ју Ка лас ко ја је ре кла: „Све је за
пи са но“. За и ста је све за пи са но. 

По сто ји у књи зи не ве ро ват на 
при ча о то ме ка ко сте у по след
њем тре нут ку сти гли са бе о
град ског аеро дро ма ди рект но 
на сце ну, на пред ста ву „Оте
ла“ са Ма ри ом дел Мо на ком, 
а пред ста ви је при су ство вао 
пред сед ник Ти то. Чи ње ни
ца је да је Ти то био ве ли ки 
по зна ва лац опе ре и код 
нас су го сто ва ли нај ве ћи 
свет ски опер ски умет
ни ци тог до ба. Исто вре
ме но је ме ђу на шим 
умет ни ци ма по др жа
вао вр хун
ске пе ва че. 
Ка кво је Ва
ше се ћа ње 
на ње га?

Ти то је 
био фа сци
нант на лич
ност али би
ло је то дру го 
вре ме, ка да 
је та ква лич
ност мо гла 
на тај на чин да вла да. Он је за пра
во во лео са мо опе ру и ру ске пе сме. 
Све оста ло је слу шао за то што је 
мо рао. Мој су пруг Жи ван Са ра
ман дић и ја би ли смо ме ђу ње го
вим оми ље ним опер ским пе ва чи ма 
и не бро је но пу та смо пе ва ли на до
че ци ма Но ве го ди не, увек смо би
ли го сти за ње го вим сто лом. Се ћам 
се јед не Но ве 
го ди не на Бри
о ни ма, мо жда 
баш пред крај 
Ти то вог жи
во та. Увек сам 
отва ра ла про
грам и нај че шће 
пе ва ла „До мо
ви ни и љу ба ви“ 
од Ива на Зај ца. 
Те Но ве го ди не 
би ло је пред ви
ђе но да от пе вам 
са мо ту пе сму, 
ме ђу тим, Ти
то је ка сни је по же лео да му от пе
вам и не ку опер ску ари ју, што је за 
пе ва ча ве о ма те шко по сле све ча не 
ве че ре у гла му ро зној ат мос фе ри и 
раз го во ра. Се ћам се да сам из ве
ла ари ју Лиу из тре ћег чи на опе
ре „Ту ран дот“ и то му се ве о ма до
па ло.  

Ка ко сте до жи ве ли по ја ву мо
дер не ре жи је с об зи ром да спа да
те у умет ни ке ко ји у гра ђе ње ли ка 

ула жу ве ли ки труд? Да ли та квом 
умет ни ку сме та мо дер на ре жи ја?

Пе ва ла сам у Вердијевој опери 
„Си ци ли јан ско ве чер ње“ у Кел
ну, у Не мач кој, се дам де се тих го ди
на, са ве ли ким ди ри ген том Не лом 
Сан ти јем, ка да смо – три глав на ли
ка, со пран, те нор и бас – би ли по
ста вље ни на ко ли ца по пут рик ши, у 

пот пу но не при
род ан по ло жа ј 
за пе ва ње. Ре
жи ју је пот пи
си вао Ханс Ној
ге ба у ер. Пе ва ли 
смо са вр ше но 
и до би ли див не 
кри ти ке, али ка
да смо иза шли 
да се по кло ни
мо, ре ди тељ је 
био стра хо ви то 
изви ждан. Не 
сма трам да је 
то би ла ино ва

ци ја за то вре ме, не го идем та ко да
ле ко у свом раз ми шља њу да то при
пи сујем хи ру пу бли ке. Пе ва ла сам, 
ре ци мо и Ви о ле ту Ва ле ри у Ско пљу 
у ми нисук њи и са ци га ре том... Мо
дер ну ре жи ју до жи вља вам са свим 
при род но. Жи ви мо у XXI ве ку ко ји 
на ме ће не ка но ва сцен ска ре ше ња. 
Мо ра мо би ти у то ку са вре ме ном, 
али не на агре си ван на чин. Мо жда 
баш на на чин на ко ји На род но по

зо ри ште, као на ци о нал ни те а тар, то 
ра ди. Ком би ну ју се пред ста ве ко је 
су кла сич не и ко је је пу бли ка на ви
кла да гле да, са пред ста ва ма ко је су 
оти шле да ље од то га. Та кав при ступ 
је, по мом ми шље њу, са свим до во
љан за XXI век.

Ка ко про це њу је те тре нут но 
ста ње у умет но сти код нас?

Жи ви мо у си ро ма шној зе мљи 
у ко јој љу ди је два пре жи вља ва ју и 
не мо же мо оче ки ва ти про спе ри тет 
у умет но сти. Чу јем да је ове го ди не 
кул ту ра, про цен ту ал но, до би ла нај
ма ње нов ца из бу џе та. Пре ма то ме, 
оста је на лич но сти ма, као уоста лом 
и у свим вре ме ни ма, да се из бо ре и 
да окол но сти окре ну у сво ју ко рист. 
Бер нард Шо је ре као: „Љу ди че
сто кри ве окол но сти за оно што је
су. Ме ни ако окол но сти не по го ду
ју, ја ћу их ство ри ти“. По треб но је 
да мла ди љу ди иза ђу из ових окви
ра, јер у јед ном ве ћем све ту има мо 
и ве ћу мо гућ ност да се раз ви ја мо и 
да да мо свој мак си мум. Ми има мо 
за да так да ра ди мо на се би и ја сам 
мно го тра га ла, мно го сам се уса вр
ша ва ла и ми слим да је то за да так 
свих нас. Јер, што је ви ше до брих 
пе ва ча, то је свет бо га ти ји. Ни ко ме 
не тре ба за ви де ти, ни ко га не тре ба 
мр зе ти, јед но став но, сва ко по стиг
не пре ма сво јим мо гућ но сти ма. 

Ва ња Ко са нић

Морамо бити у
току с временом
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Времена наших театарских парадокса
ТРАГОМ СТАРОГ ЗАПИСА – ПРАЗНИ ЏЕПОВИ А ПУНЕ САЛЕ

Се ћа те ли се се дам де
се тих? И то по чет ка, 
1972? Па, и они ко
ји их не пам те зна ју 
да је то био – пе ри од 

бла го ста ња у СФРЈ. Оног ма те ри
јал ног, у сва ком слу ча ју. А по зо ри
ште је и он да би ло у кри зи... Уоста
лом, кад ни је?

Ка ко би пре бро ди ло та да шњу 
кри зу, ма те ри јал ну али и ону ко ју 
зо ве мо „кри за пу бли ке“, На род но 
по зо ри ште је по во дом обе ле жа ва ња 
сво је сто го ди шњи це до шло на иде ју 
да осну је је дин стве ну ор га ни за ци ју 
(сва ка ко по узо ру на Théâtre na ti o
nal po pu la ir и дру га европ ска ис ку
ства про и за шла из кли ме и тен ден
ци ја ’68), По зо ри шну ко му ну. Циљ 
је био да се оку пи што ви ше до бро
сто је ћих рад них ор га ни за ци ја (под
се ти мо се ма ло и он да шње тер ми
но ло ги је) ко је би са По зо ри штем 
за сно ва ле спе ци фич ну сим би о зу, 
за до бро свих. При вред не ор га ни
за ци је, бан ке, фа бри ке и дру ге РО 
по ма га ле су те а тар ске ак тив но сти 
ма те ри јал ним сред стви ма, али су 
се (уме ре но) укљу чи ле и у си стем 
ру ко во ђе ња и ор га ни зо ва ња по зо
ри шта, а оно је, за уз врат, при бли
жи ло умет ност рад ни ци ма. И то не 
са мо кроз јед но ста ван си стем по
пу ста на це не ула зни ца и ор га ни
зо ва не по се те пред ста ва ма, већ и 
кроз по себ не „на ру че не“ про гра ме 
ко ји су се од ви ја ли у згра ди На род
ног по зо ри шта, До мо ви ма кул ту ре, 
хо тел ским са ла ма, про сто ри ја ма у 
пред у зе ћи ма... Осни ва ли су се Клу
бо ви љу би те ља по зо ри шта у РО за 
чи је „до ма ћи не“ су би ра ни по зо ри
шни пр ва ци, во ђе ни су раз го во ри 

са рад ни ци магле да о ци ма, пра вље
не деч је пред ста ве за Но ву го ди ну 
(са Де да Мра зом и по де лом па ке
ти ћа – та ко ђе у те а тру или у РО)... 
Осно ван је Те а тар По зо ри шне ко
му не „Круг 101“ у ко јем су рад ни
цигле да о ци ско ро би ли „јед но“ са 
умет ни ци ма. Осно ван је и ча со пис 
„По зо ри шна кул ту ра“ ко ји су из да
ва ли НП и Ко му на, ко ји је об ја вљи
ван пет пу та го ди шње, и по жи вео 
три го ди не.

Овај ча со пис је, из не ког раз
ло га, имао пре тен зи је да кон ку ри
ше „Сце ни“ и са мо се јед ним, ма
њим де лом по све ћи вао де лат но сти 
ма тич не ин сти ту ци је, а знат но ви
ше зби ва њи ма у свет ским те а три
ма и фе сти ва ли ма, са вре ме ним 
кре та њи ма у драм ској и му зич ко
сцен ској умет но сти у Евро пи, пи
та њи ма те о ри је и исто ри је по зо ри
шта на свим ме ри ди ја ни ма... Као 
та кав, оста је вре дан спо ме ник из 
овог пе ри о да (1971–73). Ли ста ју
ћи стра ни це овог ча со пи са на и ћи 

ће те на број не за ни мљи ве тек сто
ве па и онај под на сло вом „Ко су 
’мр тве ду ше’ у на шој ку ћи?“, из бр. 
1/1972. На пис је про во ци ран из ве
сним из ла га њем са Са ве то ва ња ГК 
ССРН Бе о град, на ко јем је не ки де
ле гат го во рио не га тив но о „ко лек
тив ној по се ти“ те а три ма, за кљу
чив ши да ова, у по зо ри шта си лом 
уте ра на пу бли ка, чи ни „мр тве ду
ше“ на ших гле да ли шта. 

Чла нак у „По зо ри шној кул ту
ри“ пот пи су је је дан од чла но ва Са

ве та Ре дак ци је ча со пи са из ре до ва 
Ко му не, пред став ник Ин ду стри је 
по љо при вред них ма ши на „Змај“, 
Јо ван Ми тић, ко ји ве о ма ра ци о
нал но и ло гич но раз ма тра раз ло ге 
због ко јих рад ни ци по пра ви лу не 
до ла зе у по зо ри ште са мо и ни ци ја
тив но. Ту су, пре све га, два раз ло га 
ко ја вре ђа ју ње го во са мо по што ва
ње: стреп ња од не по зна те сре ди
не (ра чу на ју ћи ту згра ду, ам би јент, 
„стал ну пу бли ку“ и њи хов стил 
обла че ња...) и те шко ће у до жи
вља ва њу но вог са др жа ја (по ја ча
не ја сним и од луч ним, зна лач ким 
ре ак ци ја ма пу бли ке ко јом је рад
никпо чет ник у гле да њу пред ста ва 
окру жен). Не ула зе ћи де таљ ни је у 
ова два, уоста лом разумњива про
бле ма, за др жи мо се на тре ћем, на 
„те шко ћа ма ма те ри јал не при ро де“. 
На рав но, Ми тић ов де го во ри о пла
те жној (не )мо ћи ред нич ке кла се. 
Из соп стве ног ис ку ства, тј. ис ку
ства Ин ду стри је „Змај“, али и дру
гих РОчла ни ца Ко му не, он на во

ди да ве ћи ну њи хо вих за по сле них 
(па ти ме и чла но ва Ко му не – по
тен ци јал не пу бли ке) чи не рад ни
ци са нај ни жим при ма њи ма, тј. са 
про се ком од 1500 ди на ра. Он да ље 
на во ди да су ула зни це за На род
но по зо ри ште, са по пу стом ко ји 
му омо гу ћа ва Ко му на, 6 до 8 ди на
ра, што би зна чи ло да је пу на це на 
9 до 12 дин. „Оби чан“ рад ник, са 
„нај ма њим до хот ком“ мо гао је, да
кле, 1972. го ди не за ме сеч ну пла
ту да ку пи 125 ула зни ца пр ве ка те
го ри је. 

Пре ве ди мо ово у да на шње вре
ме. Ула зни ца пр ве ка те го ри је ко
шта 800 дин, што би зна чи ло да 
рад ник са нај ма њим до хот ком из 
прет ход не при че тре ба да има ме
сеч на при ма ња – 100.000 ди на ра! 
По за ба ви мо се још ма ло ма те ма
ти ком. Зва нич на про сеч на пла та на 
ни воу Ре пу бли ке је око 40.000. Ово 
зна чи да од про сеч не, не од најма
ње пла те, да нас мо же те ку пи ти је
два 50 ула зни ца. Да не по ми ње мо 
по да так ко ли ко је оп шти стан дард 
у по след њим де це ни ја ма опао у 
од но су на онај из до ба По зо ри
шне ко му не, те ко ли ко је објек тив
но те же из дво ји ти сред ста ва за би
ло шта што ни је – одр жа ва ње го ле 
ег зи стен ци је. 

Упр кос овој по ра жа ва ју ћој ста
ти сти ци, гле да ли шта су да нас ма
њеви ше пу на. Ка ко? Ода кле? Да 
ли је мно о о о го оних ко ји има ју 
знат но ве ћа при ма ња од про сеч
них? Да ли сви они, при том, мно
о о о го во ле по зо ри ште? Да ли Ср би 
и да ље жи ве „по мо ћу три ко ва“? 

Је ли ца Сте ва но вић

Ко са ру Ра ди во је
вић Ба бић, со
лист ки њу Ба
ле та На род ног 
по зо ри шта, по

зна јем још из школ ских да на. 
Би ле смо уче ни це по зна тог пе
да го га Ми ле та Јо ва но ви ћа. Из 
ма гли не се ћа ња из ви ру рет ке, 
али ле пе успо ме не на Ко ку, ка
ко смо је зва ли. Већ као уче ни
ца ви ших раз ре да Ко са ра, де
вој ка из у зет но склад не фи гу ре 
и ле по об ли ко ва них но гу, увек 
на сме ја ног ве дрог ли ца, ла ко 
се про би ла у пр ву по ста ву пра
и звед бе Хри сти ће ве „Охрид ске ле ген де“ у по
став ци Мар га ре те Фроман. 

Па ду хо ви та, гра ци о зна епи зо да бр бљи
вих да ма у Пар ли ће вој ко ре о гра фи ји „Ро меа 
и Ју ли је“ у раз и гра ном из во ђе њу Ко са ре и Не
де Чо нић. Па тек уда та за ма е стра Бог да на Ба
би ћа, Ко са ра ко ја бли ста на на шим су сре ти ма 

у По зо ри шту или Ко лар цу. 
Па њен раз дра га ни плес, 
склад но об ли ков не кла сич
не тех ни ке. Па не за бо рав на 
оку пља ња у ње ном из у зет
но ле по уре ђе ном ста ну, не
да ле ко од На род ног по зо
ри шта...

Па не у те шна Ко са
ра по сле су пру го ве смр ти, 
1980. Па ис пи си ва ње обим
не књи ге Ко са ри не љу ба ви 
и ода но сти, ко ју се за ве то
ва ла да ће оста ви ти бу дућ
но сти – сјај не мо но гра фи
је „Умет ност ди ри го ва ња“. 

Па Ко са ра хра бра и до сто јан стве на у бо ле сти.
На пр вим стра ни ца ма књи ге ко ју је по све

ти ла свом Бог да ну Ко са ра је за пи са ла: „Ако 
срет не те Бог да на на пу те ви ма Го спод њим, ре
ци те му да сам ис пу ни ла свој за вет“. На да по
сто ји да ће га са да она са ма сре сти. 

Ми ли ца Зај цев

Косара Бабић (1928–2012)

Да ли је позориште
у XXI веку поста

лонасушнапотреба,па
селакшелишавамохле
банегоулазницезапред
ставу? Да ли данашња
публика заслужује више
поштовања него негда
шња?

Гордана Комарић (1950–2012)

Исто га да на, 
су мор ног и 
хлад ног, пе
тог де цем
бра 2012, 

Бе о град се за у век опро стио 
од три умет ни це ко је су, 
сва ка на свој на чин, оста
ви ле ду бок траг у жи во ту 
и ра ду срп ског по зо ри шта. 
Ксе ни ја Јо ва но вић, Зла та 
Пет ко вић... Обе по зна те и 
при зна те ши ром на ше зе
мље. Али, за по след њом, 
нај ма ње по зна том ши рој 
јав но сти, за на шом Го цом, пла ка ло је 
це ло На род но по зо ри ште. Од пор ти ра, 
пре ко свих слу жби, до умет нич ких ан
сам ба ла, бр зи ном му ње, про нео се глас 
да је умр ла Гор да на Ко ма рић, ду го го ди
шња чла ни ца опер ског Хо ра у пен зи ји.

Ле по та ње ног рас ко шног драм ског 
со пра на је би ла до бро по зна та бе о град

ској пу бли ци, иако 
ни ка да ни је би
ла со ли ста. Сво
јим пре ле пим гла
сом је бо ји ла сво ју 
де о ни цу и опле ме
њи ва ла звук це лог 
хо ра. Вред на, рев
но сна и тач на, све 
су то би ле осо би
не ко је су је кра
си ле. Али оно по 
че му ће на ша Го
ца би ти за пам ће на 
су ње на ве дри на, 

мла да лач ки дух, пле ме ни та деч ја ду ша 
и не ве ро ва тан сми сао за ху мор. Са сви
ма се ша ли ла, све је во ле ла и сви су је 
во ле ли.

У име ко ле га из На род ног по зо ри
шта, ње на Је ца.

Јелена Савић, 
чланица Хора у пензији

IN MEMORIAM
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Упр кос број ним од
го вор ним функ ци
ја ма ко је је оба вљао 
у де це ни ја ма из ме
ђу два свет ска ра

та, Грол на ла зи вре ме на и за пре
во ди лач ки и књи жев ни рад: 1925. 
пре во ди не ко ли ко од ло ма ка из пи
са ма и пам фле та ПолЛу ја Кур јеа, 
свог оми ље ног фран цу ског пи сца, 
и об ја вљу је их у Срп ском књи
жев ном гла сни ку. Исте го ди не, у 
28. ко лу Срп ске књи жев не за дру ге 
(бр. 189) је об ја вљен Гро лов пре

вод Бо мар ше о ве ко ме ди је „Фи га
ро ва же нид ба или лу ди дан“, ко
ји је имао пре ми је ру у На род ном 
по зо ри шту 12. ма ја 1926, у ре жи
ји др Бран ка Га ве ле; Фи га ра је ин
тер пре ти рао Алек сан дар Злат ко
вић, а Су за ну Жан ка Сто кић, обо је 
зна чај не Гро ло ве глу мач ке „акви
зи ци је“. Ка сни је, овај Гро лов пре
вод је игран у ни зу ју го сло вен ских 
по зо ри шта, али нај че шће без име
на пре во ди о ца: у пе ри о ду из ме ђу 
два свет ска ра та да би се из бе гло 
пла ћа ње тан ти је ма, а по сле 1945. 
због опор ту ни те та по зо ри шних 
упра ва. 

Дру ге го ди не по осни ва њу 
Срп ског ПЕН цен тра, 1927, Грол 
је при мљен у члан ство а сле де ће 
го ди не, као ми ни стар про све те и 
пред сед ник бе о град ског ПЕН клу
ба, ор га ни зу је и отва ра ве че сло
ве нач ких књи жев ни ка – чла но ва 
љу бљан ског ПЕН клу ба у ве ли кој 
дво ра ни Уни вер зи те та. Ма ја 1930. 
он пред во ди гру пу чла но ва Бе о
град ског ПЕН клу ба на књи жев
ној тур не ји по Дал ма ци ји, ко јом 
при ли ком су об и шли Су шак, Ши

бе ник, Сплит, Ду бров ник, Ко тор и 
у по врат ку Мо стар и Са ра је во, о 
че му ће Грол оста ви ти пу то пи сна 
за па жа ња на стра ни ца ма Срп ског 
књи жев ног гла сни ка.Пред сед ник 
је бе о град ског ПЕН клу ба и то ком 
1933. и 1934.

Од 1. ја ну а ра 1907. Грол је 
члан уре ђи вач ког од бо ра Срп
ског књи жев ног гла сни ка,  а од 1. 
ју ла 1939. до 6. апри ла 1941. ње
гов вла сник и од го вор ни уред ник. 
У ње му је то ком чи та ве де це ни је, 
од 1929. до 1939. во дио ру бри ку 
„Кроз књи ге и до га ђа је“, под псе у
до ни мом По вре ме ни. Се ди ште ре
дак ци је СКГ би ло је у Ко лар че вој 
за ду жби ни. Го ди не 1935. по кре ће 
опо зи ци о ни лист „На род“, а 1936. 
по но во „Од јек“. Три де се тих го
ди на се по вре ме но ја вља члан ци
ма и у дру гим ли сто ви ма и ча со
пи си ма: „По ли ти ка“ (1934–1937, 
1939, 1940), „Вре ме“(1930, 1933), 
„Прав да“(1933–1934, 1937, 1939), 
„Иде је“(1935), „На ша ствар ност“ 
(1938), „Жи вот и рад“ (1939), „Де
мо крат“ (1940), „На род ни по крет“
(1940).

Сво ју пр ву књи гу, „По зо ри
шне кри ти ке“, у ко јој уз по зо ри
шне кри ти ке да је и шест глу мач
ких пор тре та, об ја вљу је тек 1931. 
у еди ци ји Са вре ме ник Срп ске 
књи жев не за дру ге. Осам го ди на 
ка сни је, у де ве том ко лу исте еди
ци је, књи га 4, по ја ви ла се по след

ња Гро ло ва књи га ли те рар
них тек сто ва об ја вље на 
пре Дру гог свет ског ра та, 
под на сло вом „Из пред рат
не Ср би је – Ути сци и се ћа
ња о вре ме ну и љу ди ма“. 
Књи га са др жи вред на све
до чан ства, ме ђу ко ји ма су 
пор тре ти Бог да на По по ви
ћа, Ми ла на Ра ки ћа, Љу бо
ми ра Сто ја но ви ћа, Јо ва на 
Скер ли ћа, Ра до ја До ма но
ви ћа, Сте ва на Лу ко ви ћа, 
Бра ни сла ва Ну ши ћа и књи
жев ни ли ко ви око ча со пи
са „Зве зда“ Јан ка Ве се ли
но ви ћа. 

У Кра гу јев цу је Грол 
1940. об ја вио по ли тич ку 
бро шу ру „Да на шњи раз
го во ри о ре фор ма ма ко је 
пред ла жу љу ди 6тог ја ну

а ра, а у ду ху 6тог ја ну а ра“.Био 
је то до брим де лом про грам но
вог чел ни ка Де мо крат ске стран
ке пред од суд не до га ђа је ко ји ће 
усле ди ти по чет ком на ред не го ди
не.

 (на ста ви ће се)

ФЕЉ ТОН: СЛО ЈЕ ВИ ТА ЛИЧ НОСТ МИ ЛА НА ГРО ЛА (12) / ПИ ШЕ ЗО РАН Т. ЈО ВА НО ВИЋ 

Списатељски рад између два рата
ФЕЉТОН

Издавачкаделатност
Народног позори

штајеупериодуод2004.
до 2010. објавила три
Гроловекњигекојејепри
редио театролог Зоран
Т. Јовановић – „Из по
зоришта преткуманов
скеСрбије“,„Позоришне
критикеиесеји“и„Кроз
књигеидогађаје“.

ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (29) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Израиловски: увек само искрено
ФЕЉТОН

Ка да се 
по  ј а  вио 
на бе о
град ској 
б а  л е т 

ској сце ни ви со ки, вит
ки, бес пре кор но гра ђен 
мла дић од мах је осво
јио пу бли ку, не са мо 
сво јом ле по об ли ко ва
ном кла сич ном тех ни
ком, не го и са мо свој ним 
шар мом и искре но
шћу са ко ји ма је ла ко
но го, де чач ки раз дра
га но, играо зна чај не 
уло ге тра ди ци о нал ног 
и са вре ме ног ре пер то
а ра. Био је то Алек сан
дар Са ша Изра и лов ски 
(1953–2005), ко ји је по
ред на сту па ња на ма
тич ној сце ни го сто вао 
са бе о град ским Ба ле
том у Шпа ни ји, Ита ли
ји, Грч кој, Швај цар ској, 
Ира ну, Ја па ну. Нај леп
ше ути ске је по нео са 
са мо стал них го сто ва
ња на Ку би где је имао 
ве ли ки успех у глав ним уло га ма у 
„Ла бу до вом је зе ру“, „Дон Ки хо
ту“, „Жи зе ли“ и „Кар мен сви ти“. 
Био је ра до ви ђен гост на ба лет

ским сце на ма прет ход не Ју го сла
ви је, че сто је за сво је ин тер пре та
ци је до би јао на гра де, а нај дра жа 
му је би ла она из 1974. го ди не ка

да је осво јио На
гра ду пу бли
ке на Фе сти ва лу 
Ро јал ба ле та као 
нај шар мант ни ји 
играч.

Ба ле том је 
по чео да се ба ви 
ра но, са се дам 
го ди на, био је 
уче ник Ве ре Фе
ле у но во сад ској 
Ба лет ској шко ли, 
за тим је ди пло
ми рао код Ду
шан ке Ко мен дић 
у сред њој Ба лет
ској шко ли „Лу јо 
Да ви чо“, да би 
се при пре ма ју ћи 
уло ге, уса вр ша
вао код чу ве них 
ба ле ри на и пе
да го га Ти хо но ва, 
Ле пе шин ске, Се
ха, Иван ке Лу ка
те ли и Сте ва на 
Жун ца. Увек је 
био за хва лан ре
пе ти тор ском ра

ду Ми ли це Јо ва но вић, јер је раз
у ме ла ње го ву лич ност ка да је 
уочи ла да има са вр шен ин стинкт 
ко ји га пра вим пу тем во ди.

У жи во ту је имао, по соп стве
ним ре чи ма, две љу ба ви: ба лет и 
ро ње ње. Го во рио је да то ли ко во
ли сво ју умет ност да би, ка да би 
му не ко од у зео мо гућ ност да се 
њо ме ба ви, уве нуо као цвет, а ро
ње ње је би ло ва жна до пу на ње го
вом бив ство ва њу.

Умет нич ка ка ри је ра Изра и
лов ског се од ви ја ла по ступ но. 
Нај пре је играо епи зод не уло ге, 
а за тим је за бли стао као Принц 
у „Крц ку Ора шчи ћу“, па као Ал
берт у „Жи зе ли“ –ко га је нај ра ди
је играо и на гла ша вао да је спе ци
јал но ве зан за II чин овог ба ле та, 
јер је, као ве ли ки емо ти вац сма
трао игру у ње му пра вом, ве ли
ком ро ман ти ком. За Мер ку ци ја у 
Пар ли ће вој по став ци „Ро меа и Ју
ли је“до био је на гра де и по хва ле, 
а у сва кој кла сич ној уло зи је да
вао све од се бе.

Иако ни ка да ни је сту ди рао 
прав це мо дер ног ба ле та и са вре
ме ног пле са, ин спи ри сан по став
ком „Игра“ ко ју је Ду шан Тр
ни нић ко ре о гра фи сао за Со њу 
Ву ки ће вић и ње га, кре нуо је но
вим пу тем. Сле ди ла је у ње го
вом ра ду де це ни ја у ко јој се ба вио 
сво јим аутор ским про јек ти ма. Би
ле су то пред ста ве пот пу но аутен
тич не: „Бес... ко нач но“, „Мр да

ње – Car pe Di em“, пер фор ман си 
„Сан Ми ра Баи“, „In vi si ble Co nec
tion“, „Best of Изра и лов ски“, „Пет 
и Пу лар у епи зо ди ‘А ја?’“, „Па
ра ме ци јум“, „Co и H2O“ и ју би
лар ни „Пра шћа ју“, ко јим је обе
ле жио 30го ди шњи цу сво га ра да. 
Био је то, на неки начин, сим бо
ли чан на слов јер се тим ба ле том 
опро стио и од жи во та и од сце не.

О свом ко ре о граф ском ства ра
ла штву, Са ша Изра и лов ски је го
во рио да му је нај ва жни је да игра 
искре но, па ма кар за са мо два гле
да о ца: „Све мо же да раз о ча ра, али 
ако се увек искре но пре да јешба
ле ту, он то ни ка да не мо же. Увек 
се то га др жим. У све му што сам 
до са да ура дио знам – ко ли ко сам 
уло жио, то ли ко ми се вра ти ло“.

Успо ме на на искре ног, ду бо
ко емо тив ног умет ни ка се чу ва. 
По сле ње го ве сјај не ми ни ја ту
ре „Из ле че ње“, ко ја је на гра ђе на 
Спе ци јал ном на гра дом жи ри ја на 
Тре ћем фе сти ва лу ко ре о граф ских 
ми ни ја ту ра 2000. го ди не, уста но
вље но је при зна ње „Алек сан дар 
Изра и лов ски“, ко је се сва ке го
ди не до де љу је ко ре о гра фу нај ин
вен тив ни је са вре ме не ми ни ја ту ре 
на овом фе сти вал у.

(на ста ви ће се)
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