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РЕЧ АУТОРА – СЕЋАЊЕ НА СТАРУ САРАДЊУ

Интересовање за позориште започињем матурским радом у гимназији 
„Јован Јовановић Змај“ 1962. године – рад: Културна и национална мисија СНП-а 
током сто година. 

Као студент на Филозофском факултету – српски језик и књижевност – ра-
дим у листу „Индекс“ пишући позоришну критику. По завршетку студија добијам 
посао у „Дневнику“, у Новосадској хроници.

1970/71. са Зораном Јовановићем, тада директором Драме, и Петром 
Марјановићем, драматургом, а члановима уредништва листа „Позориште“, 
почињем сарадњу. Једна од мојих идеја је била „Сећања на стару кућу“ – као 
разговор са пензионисаним члановима и уметницима који су из нашег СНП-а 
прешли у друга позоришта.

Тако смо се договорили да покушам да их пронађем и интервјуишем и 
сарадња је почела успешно. Од свих уметника које сам позвала на разговор, 
једино Славко Симић је одбио, без икаквог образложења.

Уз тридесетак разговора из рубрике „Сећања на стару кућу“, у овај низ чла-
нака ушло је и десетак краћих прилога друге врсте, те заједно чине комплетну 
моју сарадњу са листом „Позориште“ у периоду од 1969. до 1977.

За ово издање одабране су фотографије из Архива СНП-а јер оне које 
илуструју оригиналне чланке у „Позоришту“ нису погодне за репродукцију.    

Проф. М. Татић-Лозјанин
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УCКOPO 

ОМЛАДИНСКА СЦЕНА

До сада на Трибини младих није било разноврснијих видова драмске актив-
ности.

Пре неколико година почели су се на Трибини младих окупљати до тада не-
познатн песници, који су пред публиком, а на вечерима поезије, читали своје 
стихове или прозу. У овој институцији до тога времена није постојала драмско-
поетска реч.

На читалачкој сцени Трибине младих, која је у то време била једини начин 
да се млади афирмишу, пружена је шанса и глумцима и писцима да контактирају 
са публиком. Млади су врло радо присуствовали тој сцени где су се појављивали 
глумци Српског народног позоришта и читали необјављене текстове присутних 
писаца, или су их писци и сами читали. После овога, млади су у разговорима са 
ауторима текста сазнали многе детаље о развоју и делању наших младих писаца 
и песника.

Других видова драмске активности није било. Целе представе или инсер-
ти из истих, нису могле бити реализоване из једноставног разлога - на Трибини 
младих није било довољно потребног простора.

Из године у годину, у сали за разговоре, прелази се на сценичније облике. 
Више то није штуро читање поезије, него се интерпретира поезија драмског об-
лика; то су већ били мали драмолети.

Тако је било до данас. Међутим, постоји велико интересовање за омладин-
ску, студентску сцену. Физиономија тога театра још не постоји, али могућности 
да се оснује сасвим су реалне, а простор обезбеђен. Остаје сада на младим пис-
цима да своје списатељске способности спроведу у дело, које ће касније бити 
приказивано на сцени Трибине младих.

Марина ТАТИЋ 
(18. XI 1969)
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ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ  

НА ТРИБИНИ МЛАДИХ

Драмска активност Трибине младих је у вечери поезије Мирољуба 
Тодоровића, имала сасвим нов вид и облик. То је код нас нов карактеристичан и 
пионирски посао; песник ради на изграђивању песничког језика чији репертоар 
основних знакова претходно одабере из свог искуства и доживљајног света, а 
даље то разрађује машина - компјутер, системом рада електричног рачунара.

Критичар Јеша Денегри, који је покушао да објасни стварање овога умет-
ника, базирао се на односу науке и уметности и вези компјутера и визуелних 
уметности. У литератури се код нас овим послом бави једино Тодоровић, а у све-
ту Макс Бензе, а нарочито је овај вид уметности распрострањен у Италији. Овај 
критичар тврди да се овим не пориче индивидуалност уметника јер компјутер 
ту само бистри токове за развој идеја.

У целини је ово вече, праћено визуелним ефектима који су били постављени 
у сали у виду графикона и графика које је такође машина израдила, било више 
интересантно, чак занимљиво као нешто ново, али то није права поезија. Свака 
прочитана песма у интерпретацији самог аутора је била занимљив низ речи, али 
не стихова, не песма која се памти и плени. Ако хоћемо да једноставно окарак-
теришемо ову поезију, то је поезија аудитивног и визуелног тренутка. Она не 
продире у срж човека, она остаје на површини.

М. ТАТИЋ 
(23. XII 1969)
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ВЕЧЕРИ У КЛУБУ „ДНЕВНИКА“

Сусрети које Дневник организује под називом „Обично петком“, постали су 
већ традиција ове куће. Уметници који су се прошле године појављивали ства-
рали су увек врло пријатну атмосферу, чак домаћу. То су били глумци, новинари, 
певачи, писци, сликари, играчи, итд.

Ове године серију вечери у клубу Дневника, отворили су млади уметници, 
бивши војници који cy испраћали на одслужење војног рока свога друга, ново-
садског композитора Јована Адамова.

Демобилисане војнике је врло конвенционално представио новинар и пи-
сац Мирослав Антић, а учесници су били Стеван Зарић певач, гитариста Петар 
Бахун и члан драме Српског народног позоришта Владан Живковић. Пријатну 
атмосферу у Клубу је кварило јако озвучење - деловало је страховито бучно те 
посетиоци нису могли међусобно да контактирају без повишења тона. За овај 
тип интимних вечери озвучење уопште није потребно. Међутим, спретан избор 
тачака и начин интерпретација је допринео да ово прво вече нове серије ипак 
протекне у пријатној атмосфери.

Највише гостију, протагониста, до сада окупило се у петак, 5. децемб-
ра ове године, у клубу Дневника. Гости су били познати чланови хора Култур-
но-уметничког друштва Светозар Марковић са својим диригентом Лазаром 
Бутом. Њих је домаћин вечери, Мирослав Антић позвао да учествују у првом 
делу вечери. Заиста, овај сусрет био је диван и пријатан, надахнут изванредним 
интерпретациjaмa хора овог Друштва.

Други део програма и вечери био је посвећен премијери филма Љубав и по-
нека псовка, режисера, глумца и иовинара Антуна Врдољака, одржаној тога дана 
у Новом Саду, у новоотвореном биоскопу Арена. Највише пријатности унели су 
протагонисти овога филма, такође гости вечери, позната позоришна и филмска 
глумица из Београда Ружица Сокић и филмски глумац Борис Дворник.

Они су интерпретирали одломке из својих филмова и позоришних пред-
става, а испричали су и по неку анегдоту из приватног живота, одговарали на 
питања домаћина вечери Мирослава Антића и присутних гостију. Осим њих у 
разговору су учествовали и директори две филмске куће, Јованка Кемец и Све-
тозар Удовички.

М. Т. 
(23. XII 1969)
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СЕЋАЊА НА СТАРУ КУЋУ

Много података и интересант-
них догађаја о старом позоришту у 
Новом Саду,  дао нам је Миленко Шер-
бан, сликар, сценограф и костимо-
граф, npoфесор Ликовне академије 
у Београду. Недавно је пензионисан 
у Југословенском драмском позори-
шту и добио звање доживотног чла-
на. Шербан је члан овога Позоришта 
од оснивања и биће то до последњег 
дана, јер он није човек који може 
да се пензионише, који може да не 
ради. Он живи за позориште и у по-
зоришту, он се не види на сцени, али 
је она његова.

У Новом Саду Шербан је имао и другу улогу, велику улогу организатора по-
зоришта. Од 1926. радио је у Државном народном позоришту. Дотле позориште 
није имало сталног сценографа, постојао је само неки мало бољи молер Вебле, 
који је правио кулисе, а оне су служиле за све представе, понављајући се.

Песник Жарко Васиљевић је тада радио у Новосадском позоришту и на-
говорио је Шербана да се прими посла. И, заиста, одржане су три премијере 
у сезони 1926/27. са правом и потпуном сценографијом Миленка Шербана. То 
је био његов почетак рада у позоришту. Одржане су премијере дела Божји чо-
век Милана Беговића, Три бекрије Нестроја и Мадона. Највећи успех је поститла 
представа Мадоне, коју је режирао Раде Прегарц. Насловну улогу је тумачила су-
пруга редитеља, Ида Прегарц са великим успехом. Сем комплетне сценографије 
Шербан је израдио и nopтре глумице у одори Мадоне. Шербан се сећа да је ова 
представа постигла први већи успех код публике и критике.

Ово такозвано Дунђерсково позориште је изгорело 1928. године.
После овога настали су проблеми око зграде у којој ће се одржавати пред-

ставе. Српско народно позориште је само егзистирало. Петар Коњовић је био 
управник Осјечког позоришта, те је успео да створи контакте са Новосадским 
позориштем, које није било стално јер није имало зграду.

Културни радници и виђенији људи у Новом Саду, руковођени идејом Жарка 
Васиљевићa, Младена Лесковца и Миленка Шербана, решили су да се отвори Ба-
новинско позориште у Hoвом Саду 1. децембра 1936. За управника је био изабран 

Миленко Шербан
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Др Марко Малетин, а уметничко руководство су сачињавали: Жарко Васиљевић, 
редитељи Верешчагин, Томислав Танхофер и сценограф Миленко Шербан.

Рад овога позоришта је био врло значајан, - сећа се Шербан. - Вођена је 
брижљива репертоарска политика. Карактеристично је да је у оно време узи-
ман војвођански репертоар. Играна су дела војвођанских писаца: Лазе Костића, 
Стерије Поповића, Богобоја Атанацковића. Репертоар је био савремен и класи-
чан са савременим тенденцијама; чак су и нека дела била забрањивана и ски-
дана са програма, као на пример Чапекова. Постојала је жеља и потреба за 
специјалним извођењем неких дела уз музику. Да би те представе личиле на 
извођење у професионалном, правом позоришту, ангажовани су и данас славни 
композитори: Петар Коњовић, Стеван Христић, Михаило Вукдраговић, Силвио 
Бомбардели и други.

Крагујевачко позориште се paсформирало, па је сву техничку опрему пре-
узело новосадско Бановинско позориште. Било је пет сталних места у којима су 
одржаване представе, то су: Крагујевац, Сомбор, Субо тица, Петровград - данас 
Зрењанин - и Нови Сад као средиште.

Како је репертоар био обновљен, а донекле и техничка опрема, сваког утор-
ка је била одржана по једна премијера у другом месту.

„То су били огромни напори - каже Шербан, - годишње је спремљено 22 до 
25 премијера. Али ми смо сви били ентузијасти, желели смо да наше позориште 
успе и да буде на завидном нивоу.“ Ангажовани су многи нови глумци: Милан 
Ајваз, Рахела Ферари, Драгићка, брачни пар Јовановић и Славица Кос; а били су 
ту и Путник, Славко Лајтнер, Штимац, Јосип Кулунџић и Фердо Делак. Наш саго-
ворник је тада имао врло много задужења у позоришту: Миленко Шербан је био 
технички шеф, сценограф, кастимограф и шеф транспорта.

Позориште је било привремено смештено у зграду „,Соколског дома“ данас 
Дома културе, а та привременост траје до данашњег дана.

Ратне године су биле тешке за све, па и за позориште. Ипак се ту и тамо не-
што радило. Тако је Шербан радио у Београду са Виктором Старчићем и Јованом 
Коњовићем за Бановинско позориште. Одржаване су приредбе и рецитали на 
Коларчевом универзитету.

После рата долази до обнове позоришта и ова тројица уметника долазе по-
ново у Нови Сад, да помогну како би позориште поново прорадило. Сем ово-
га, Шербан је био задужен и да формира Галерију Матице српске и Војвођански 
музеј, чији је био и управник.

Од краја рата до 1948. био је процес уходавања новога ансамбла, примање 
нових, млађих снага и техничког и уметничког дела. У Српском народном позо-
ришту било је много способних људи и 1947. године, када је требало да се отвори 
Југословенско драмско позориште у Београду, Нови Сад је био место одакле је 
отишло највише уметника. Међу њима је био и Миленко Шербан.
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Прва представа за коју је он тамо радио сценографију је Шериданова Школа 
оговарања, а нешто касније и Држићев Дундо Мароје, Шербанов велики успех.

Како се обично на крају разговора говори о највећим успесима и награ-
дама, замолили смо Шербана да нам и о томе нешто каже. Споменуо је само 
најзначајније: 1948 - Републичка награда за сликарство, 1949 - Савезна награда 
за сценографију, 1956 - Стеријина награда за сценографију и 1965 - Награда позо-
ришног сусрета Јоаким Вујић  за костимографију.

Марина ТАТИЋ 
(7. III 1970)
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РАЗГОВОР СА РАХЕЛОМ ФЕРАРИ

првакињом Југословенског драмског позоришта  
у Београду

Наша саговорница Рахела Фера-
ри сећа се радо времена проведе-
ног у Новом Саду, својих школских 
дана и оних када је почела да игра у 
Српском народном позоришту у Но-
вом Саду.

У Новом Саду је завршила 
Грађанску школу. Већ у школи је 
певала у хору, а касније и у хору 
јеврејске деце. Али, њена основна 
преокупација није било певање, већ 
драмска уметност. Жеља да постане 
права глумица у једном организо-
ваном позоришту остварила јој се у 
Новом Саду 1931. године. У Српском 
народном позоришту она је била до 
1947, са прекидима за време рата, 
што значи око десет година.

Када је почела да игра у позори-
шту била је млада двадесетогодишња 
глумица, али јој младост није смета-
ла да игра и врло одговоран репер-
тоар, а у њему и улоге старијих жена, 
чак Госпођу министарку. Основна знања о глуми добила је Рахела Ферари у са-
мом позоришту. Сваки дан је, како каже, са нестрпљењем ишчекивала вече, да 
дође у позориште и да почне да живи на сцени за себе и гледаоце. Већ тада 
је умела да запажа праве уметнике у театру, и увек се радо сећа двоје својих 
старијих колега из Новог Сада, Олге Илић и чика Лазе Лазаревића.

У једној драми Сомерсета Мома играла је Рахела Ферари младу жену. Нарав-
но ту je и кућни пријатељ који успева да шармира младу жену. Свекрву, тј. мајку 
болесног човека, играла је Олга Илић. Та мати трује свога сина да би му скратила 
муке и ослободила снаху. Међутим, истрага верује да је убиство дело супруге и 
оптужује је. Мати, међутим, признаје да је она убила свога сина. Ту мајку и жену 

Рахела Ферари
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остварену на художествени начин, запамтила је Рахела Ферари и страсно желе-
ла да и она постане такав уметник. Илићка је постала, како она каже, њен велики 
идеал коме је тежила.

Други уметник, човек који је својим епизодним улогама оставио дубок ути-
сак на нашу саговорницу, је Лаза Лазаревић. И данас она се сећа његових улога 
у Идиоту Ф. М. Достојевског и у Цврчку на огњишту Ч. Дикенса, где је чика Лаза 
одживео овоје животне улоге.

Моје улоге у Српском народном позоришту

Замолили смо Рахелу Ферари да нам нешто каже о својим улогама у Српском 
народном позоришту. Једна улога је посебно веже за Нови Сад и школске дане 
проведене у њему. То је улога професорке средњих година коју је играла у дра-
ми Л. Фодора Матура још 1936. године. Та професорка је неуредна и заборавна, 
а у основи дивна душа. Ову улогу је играла на почетку своје каријере и то врло 
успешно. Пожњела је похвале и публике и критике. Једнога дана срела ју је у 
Новом Саду њена професорка математике и рекла: „Ружо, дете, молим те стани!“ 
Професорки су биле пуне очи суза. Похвалила је своју бившу ученицу за добро 
одиграну улогу, али јој је кроз сузе замерила што ју је млада глумица тако пред-
ставила и питала се да ли је она својим ђацима заиста тако страшно изгледала. 
Рахела Ферари нам је објаснила да она није свесно имитирала своју професорку, 
али су сличности биле очигледне.

Новосадски редитељи тражили су од ње да игра све: и сасвим младе девојке-
шипарице, и жене средњих година, и баке. Њој су увек највише одговарале ка-
рактерне улоге и остварујући их са својеврсним сензибилитетом она је више од 
десет година носила репертоар у Српском народном позоришту.

Две године уочи другог светског рата она је у Београду била члан Уметнич-
ког позоришта, заједно са Виктором Старчићем, Мавидом Поповићем, Милен-
ком Шербаном и Миром Ступицом (тада Тодоровић), која је управо почињала 
своју плодну глумачку каријеру.

После рата Рахела Ферари се опет вратила у Нови Сад и задржала се у њему 
све до 1947. године, када је прешла у Београд у новоосновано Југословенско 
драмско позориште, где je и данас његов истакнути члан. Одиграла је низ врло 
запажених улога и однела много награда. Највише почасти и похвала добила је 
за улогу Ксеније Буличов у Јегору Буличову Максима Горког.

И данас, када је на врхунцу уметничке снаге, она се радо сећа Новог Сада, 
јер је у њему почела своју велику глумачку каријеру.

Марина ТАТИЋ 
(6. IV 1970)
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ГОВОРИ ЖАРКО МИТРОВИЋ

Наш познати позоришни, теле-
визијски и естрадни глумац Жарко 
Митровић је био члан новосадског 
Српског народног позоришта од се-
зоне 1945. до 1947/48. Пре тога је био 
члан неких позоришта у Србији, а не-
посредно пред рат и у Београду.

– „Нашао сам се у Српском на-
родном позоришту - прича Жарко 
Митровић - одмах после рата, са 
Миленком Шербаном, Рахелом Фе-
рари, Миланом Ајвазом, Славком 
Симићем, Виктором Старчићем, 
Бранком Веселиновић још и не-
ким другим мојим колегама, из опет 
исте позоришне куће у Београду. Са 
одређеном намером сам споменуо 
моје колеге само из Југословенског 
драмског позоришта у Београду, да 
бих показао какви су врсни глумци 
били тада у Новом Саду, јер је велики број нас прешао у Београд да оснује ново 
позориште. То није случајно да је баш из Српског народног позоришта прешло 
највише људи, јер та моја стара позоришна кућа, које се увек радо сећам, имала 
је (и има) своју дугогодишњу позоришну традицију, у којој су увек радили и жи-
вели ентузијасти уметници.“

Још је једна врло значајна чињеница која глумце веже за Нови Сад и рад у 
позоришту. То је изванредна публика, културна, одмерена, са великим смислом 
за лепо; публика која зна шта хоће, која види и потпуно тачно зна да оцени и ква-
литет извођења и способности извођача. Пред таквом публиком глумац коме је 
стало да се допадне мора максимално да се труди на свакој представи, а не само 
онда када очекује критичаре. Дивна новосадска публика је један велики разлог 
што су у Српском народном позоришту глумци добри.

Замолили смо Жарка Митровића да нам нешто каже о својим улогама у Но-
вом Саду, у коме је провео три сезоне.

У првој сезони 1945/46. год. играна је Ивкова слава Стевана Сремца, у 
драматизацији Веље Миљковића, а Митровић је у овој представи играо госта 

Жарко Митровић
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на слави, значи једну мању улогу, како сам каже, али је уз Ивкову славу везана и 
једна анегдота, коју нам је испричао наш саговорник.

– „Становао сам у Новом Саду близу позоришта, и једног дана, непосредно 
после премијере Ивкове славе, десило ми се, да сам се тргао из сна, пробудио 
се и погледао на часовник. Било је девет сати; у соби мрак, скочио сам и очајан 
почео да се облачим, закаснио сам на представу. Пред очима ми се привиђала 
публика како одлази са отказане представе, затим грдње и казне управе. Без 
даха сам одјурио до позоришта, врата закључана, куцам и вратар после дужег 
времена отвара и зачуђено ме посматра. - Шта је, друже Митровићу, откуд ти у 
три сата после поноћи!

– Шта, па колико је то сати, да ли се представа одржала без мене?
– Па, човече, био си синоћ на Ивковој слави, представа је одржана у редовно 

време, шта ти је?
– Вероватно ми је стао сат, па сам заборавио и за синоћну представу. Ваљда 

сам још брже, од срамоте стигао назад кући, него што сам био одјурио у позо-
риште. Једино сам сада приметио да нема ни живе душе на улици.“

Следеће, 1946/47. године, играна је Покондирена тиква Јована Стерије 
Поповића, у режији покојног Боре Ханауске. У то време позориште је радило 
и преко лета на сцени у данашњој Католичкој порти, која је била уређена као 
летња позорница. Жарко Митровић је у овој комедији тумачио улогу филозофа 
Ружичића и врло често је сав ознојан одлазио кући јер је премијера била крајем 
августа. То је прва већа улога Митровићева у Српском народном позоришту.

– „И у последњој сезони моra боравка у Новам Саду 1947. године била је 
премијера једне класичне комедије А. Н. Островског (Шума), у којој сам ја играо 
прву чисто комичну улогу - Срећковића“.

Након ове представе коју је режирао Јосип Кулунџић, Жарко Митровић је 
постао значајан глумац комичар.

– „Све оне моје колеге које сам поменуо на почетку нашег разговора пре-
шле су после ове сезоне заједно са мном у Београд где смо остали и до данас у 
Југословенском драмском позоришту“.

Марина ТАТИЋ 
(15. VI 1970)



14

 
МИЋА ТАТИЋ

Још на крају прошле позоришне 
сезоне у Новом Саду, након изведе-
не представе Малог позоришта На 
слово, на слово Душана Радовића, на 
овогодишњем Стеријином позорју, 
сетили смо се да је тумач једине уло-
ге Мића Татић био члан Српског на-
родног позоришта у Новом Саду. По-
тражили смо га после те представе и 
покушали да разговарамо са њим о 
годинама проведеним у Новом Саду 
и позоришту. Међутим, одложили 
смо разговор за јесен, и сада успели 
да га нађемо.

Нашли смо Мићу Татића код 
куће, али не у стану, него у столарској 
радионици коју је направио од једног 
дела стана. Столарски занат је један 
од многих хобија овога глумца. Исти-
на тај посао се суштински разликује 
од његовог главног посла, од глуме. Татић се одмах сетио да нам каже да му је 
познавање овога заната, баш једанпут у Српском народном позоришту у Новом 
Саду, помогло да се „не убије“ него да само угане ногу. Била је генерална проба 
Стеријине Зле жене, коју је режирао Јован Коњовић. „Наиме, стао сам на праг 
излазних врата са сцене и он се сломио. Да нисам знао конструкцију врата и да 
нисам прихватио споља рам и подметнуо греду која се ту нашла, цео део сцене 
би се срушио на мене, а овако сам само запео и угануо ногу. Заиста сам добро 
прошао, али премијеру нисам могао да играм“

Почели смо тако спонтано да се разговарамо, а нисмо још чули када сте ви 
били у Српском народном позоришту у Новом Саду?

За сезону 1951. Јован Путник је позвао неколико младих глумаца из београд-
ских позоришта, и то: Мирјану Коџић, Душка Јакшића, Мавида Поповића, Ђорђа 
Јелисића, Стевана Максића и мене, да дођемо у Српско народно позориште и 
обновимо ансамбл. Јер је састав драме био ослабљен после одласка многих но-
восадских глумаца 1948. у Југословенско драмско позориште у Београд.

Мића Татић
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Ми, онда сви млади, кренули смо пуни елана у Нови Сад, јер је Јован Путник 
био тада и директор драме и веровао је да ће са младим снагама створити не-
што ново, можда вид модерног театра. У Новом Саду су тада били Мира Бањац 
и Драгољуб Милосављевић Гула од млађих, а Рената Улманска и Славко Симић 
су били глумци који су носили репертоар. Редитељи су били Јован Коњовић и 
Бора Ханауска.

Представе које смо играли током две сезоне, колико сам ја у Српском на-
родном провео од 1951. до 1953. су биле углавном од домаћих писаца: Стеријина 
Покондирена тиква и Зла жена, Нушићев Покојник и Мећава Пере Будака, за коју 
мене вежу успомене. У ствари, то је моја прва улога  старца у каријери. Будакову 
Мећаву је режирао покојни Бора Ханауска, а ја сам играо деда Тому. Чинило ми 
се на почетку проба да никада нећу онако млад успети да остварим лик тога 
старца. Али уз велику и свесрдну помоћ редитеља Ханауске успео сам у потпу-
ности и добио чак похвале критике.

У том периоду је изведена и премијера дела Јосипа Кулунџића Човек без 
вида, у коме је једну од главних улога играо данашњи редитељ Аца Огњановић. 
Ја сам у тој представи учествовао на мало чудан начин.

Наиме, Мића Татић је радио маске за ту представу. То нам је постало јасније 
тек кад нам је казао да је у новосадској Глумачкој школи он предавао шминкање 
и маску.

– Не можемо, а да не питамо какав је однос био међу вама глумцима 
„дошљацима“ и домаћима?

– Распеван и разигран.
– Извините, али молим објашњење.
– Наш колега Мавид Поповић је волео да пева и увек је певао као солиста, 

а ми остали смо били хор. Емина му је била омиљена песма, а и нама свима по-
стала је драга. Чим је била нека пауза, ми смо певали. Али, песма никада није 
била отпевана без „фалширања“ или без упадица неког од нас. Славко Симић и 
ја смо били задужени да у дуету кваримо рефрен, те смо тако Мавида прекидали 
у највећем заносу.

– Хвала вам на објашњењу за распеваност, али молим да објасните и рази-
граност.

– Шах је била игра коју су сви глумци волели и играли и сваки слободан мо-
менат се користио за игру. Неки глумци су чак и у гардероби за време представе 
играли. Сећам се изводили смо Злу жену. Мира Бањац и ја чекамо Душка Јакшића 
да дође на сцену и ускочи у наш дијалог, нема га, покушавамо сами да наставимо 
разговор, а њега нема, окрећемо се према вратима очекујући га, опет ништа. 
Снашли смо се и привели сцену до краја испричавши шта је наш колега требало 
да каже. Одмах смо отишли у гардеробу да видимо шта се десило, а оно наш друг 
игра шах са шминкером. Наравно, нико се више није љутио јер је све добро про-
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шло, а публика која је први пут гледала то извођење није ни приметила одсуство 
глумца.

– На крају нас интересује, када знамо да сте ви у Новом Саду завршили 
Гимназију, доста дуго живели у њему, да ли се радо сећате тих дана?

– Ја о Новом Саду и о позоришту увек говорим, чак мислим, са највећим 
симпатијама. Не деси се да ја прођем кроз Нови Сад, а да не посетим своју стару 
кућу и колеге, и не обновим бар по неку успомену из тог периода.

– Ипак сте отишли натраг у Београд.
– Да, када се променила управа Српског народног позоришта 1953. године. 

Још већа група глумаца од оне која је пре две сезоне била дошла, тада је опет 
отишла у Београд. Један од разлога за одлазак је била тенденција нове управе, 
враћање позоришта на старе позиције, од пре нашег доласка.

Мића Татић је тада отишао у Београдску  комедију, у позориште које постоји 
и данас, али под Савремено позориште. О другим активностима овога глумца 
нећемо сада да говоримо, али морамо да кажемо још ово, да је он још у Новом 
Саду почео на радију да води дечје емисије, а то му је и данас преокупација.

Марина М. ТАТИЋ 
(18. IX 1970)
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БРАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋ

Сећајући се новосадског Cpпског 
народног позоришта, чији је члан 
била пред рат, Бранка Веселиновић 
је спонтано изговорила монолог из 
Дикенсовог Цврчка на огњишту. На-
име, овим монологом она је изнела 
трагедију и судбину младе девојке 
која је ослепила. Слушајући ову ис-
повест упознали смо сасвим другу 
Бранку од оне коју знамо са сцене, 
екрана и филма.

После тога смо је замолили да 
се сети својих улога на сцени позо-
ришта у Новом Саду. Након завр-
шене глумачке школе при Народ-
ном позоришту у Београду Бранка 
Веселиновнћ је добила први ангаж-
ман у Новом Саду. Тај ангажман је 
уследио после испитне представе 
Избирачице Косте Трифковића, којој 
је присуствовао ондашњи новосадски редитељ Томислав Танхофер. И тако је 
Бранка Веселиновић постала 1938. стални члан Народног позоришта Дунавске 
бановине. Била је одушевљена и срећна што се поново враћа у свој град у коме 
је провела детињство и школске дане. Није јој било жао да напусти Београд иако 
су јој нудили да тамо остане.

Много младих људи ентузијаста радило је тада у позоришту. У управи су 
били Миленко Шербан, Томислав Танхофер, а редитељ је био Славко Лајтнер. 
Ангажовани су многи нови глумци: Рахела Ферари, Милан Ајваз, Драгићка, а ту 
су били Илинка и Станоје Душановић, Стојан Јовановић и Бранка Веселиновић.

Бранка Веселиновић се живо сећа своје прве премијере. То је била уло-
га Берте, чији смо монолог чули на почетку овог разговора. После премијере 
Цврчка на огњишту Чарлса Дикенса и изванредно одигране улоге слепе девојке, 
Бранка је од својих школских другарица из Трговачке академије добила огромну 
корпу цвећа. Тада сам добила први пут одличну оцену од своје професорке Даре 
Јелинек, иако ми се у току школовања то није често дешавало.

Бранка Веселиновић
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Само још следећу сезону 1939/40. Бранка Веселиновић је била у Новом Саду. 
Занимљиво је да је ова глумица, на почетку свога рада на сцени новосадског 
позоришта играла драмске улоге, љубавне роле и наивке, али не комичне улоге. 
У комичарку југословенског ранга прерасла је тек на сценама београдских позо-
ришта и на таласима Радио Београда.

У даљем разговору о старој кући поменула је још неколико улога које су јој 
биле врло драre. Сетила се Гертруде, девојке из интерната, једне од значајних 
улога у драми Канџе живота Кнута Хамсуна. То је за Бранку Веселиновић била 
права шанса коју је она искористила. Представљала је девојку њених година, 
њеног изгледа, склоности и интересовања.

Исте сезоне је била и премијера Шекспировог Сна летње ноћи, а млада глу-
мица је играла романтичну улогу Хермије.

– „Иако ми је ова улога била далека, успела сам уз свесрдну помоћ старијих 
колега и редитеља да је савладам. Тешкоћа је била у томе што сам тумачила лик 
каква ја нисам била, али је то било драгоцено искуство за глумца, кроз које треба 
свако да прође“.

Врло много је овој глумици почетници помогао редитељ и глумац Славко 
Лајтнер нарочито у представи Шести спрат Алфреда Жерија, коју је сам ре-
жирао. Бранка Веселиновић је тумачила лик девојке са телесним надостатком, 
хрому Едвигу, која је због тога страховито патила. Била сам почетница и ни-
сам знала колико је важно познавање сценских кретњи. А наш редитељ је на 
то нарочито обраћао пажњу. Без његове свесрдне помоћи тешко бих успела да 
синхронизујем тежину ходања и патњу девојке због тога. На крају је труд био 
награђен похвалама критике.

Успела премијера те последње позоришне сезоне пред рат 1940. била је 
Шилерова Сплетка и љубав, у којој је Бранка Веселиновић тумачила улогу Лујзе. 
Те сезоне је гостовало и Уметничко позориште из Београда на навосадској сце-
ни. Уметничко руководство, у коме су били Јосип Кулунџић и Јован Коњовић, 
остало је још неколико дана и видело драму Сплетка и љубав. Запазили су ту 
Бранку Веселиновић и пред ложили јој да пређе у Београд. За младу глумицу то 
је био велики успех, одмах је прихватила позив и прешла у Београд где активно 
ради и данас.

Због старе позоришне куће и Новог Сада где је провела младост, сваке годи-
не пo неколико пута ова глумица дође на неку манифестацију у Нови Сад. Данас 
Бранка Веселиновић сарађује са Радио Новим Садом и то на мађарском про-
граму.

Од награда ћемо поменути само ону која је директно везана за позориш-
ни фестивал који се овде одржава, то је Стеријина награда 1964. за улогу Гине у 
Нушићевој Ожалошћеној породици.

Марина ТАТИЋ 
(13. X 1970)
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ПОСЛЕ МНОГО ГОДИНА

У недељу, 1. новембра отворена је на врло свечан начин, стална сцена ново-
садског позоришта у Карловцима. Са балкона С. Д. Партизана, фанфаре су, као 
у стара времена, позвале Карловчане да дођу на представу. Заиста се на звуке 
труба сакупило много мештана и оних који су рачунали да дођу у позориште, а 
и оних који су дошли само да виде и чују шта се дешава у њиховим  Карловцима.

После тога члан Драме Српског народног позоришта Влада Матић одреци-
товао је Војводину Мирослава Антића, а звона Карловачке патријаршије као да 
су се трудила да увеличају ову свечаност, па су тихо пратила рецитатора.

На улазу у салу дочекало нас је још једно изненађење. Српско народно позо-
риште, у заједници са Флора Генексом, поклонило је свакој жени црвени каран-
фил. Тако је и заказана представа Олбијеве комедије Cвe због баште, у режији 
Желимира Орешковића, могла да почне.

Али на сцени се појавио помоћник управника Лука Дотлић и на шармантан, 
себи својствен начин подсетио публику на културну традицију старих Карлова-
ца.

На крају уводне речи измењене су Споменице, које је Позориште поклони-
ло Карловцима, а и Карловчани су сличну Спомен-плакету дали Новосађанима 
за нову сарадњу. То је у ствари прва конкретна акција да се поврати живот у 
ову варош светлих културних традиција. Заједница културе општи не одобрила 
је средства позоришту да у Карловцима прикаже више представа - драмских, 
оперских и балетских.

Да кажемо нешто и о сали у кojoj ће се изводити представе. То је фискул-
турна дворана са покретним седиштима, која су распоређена као сала Веселог 
театра „Бен Акибе“, а и број седишта у гледалишту се креће до 350 места. Сцена 
је довољно пространа тако да ће и глумци имати добре услове за рад, уз нужне 
техничке допуне и поправке.

За ово прво извођење биле су распродате све улазнице пуштене у продају. 
Представа је врло добро примљена, а домаћини су на крају почастили своје гос-
те карловачким специјалитетима.

М. ТАТИЋ 
(20. XI 1970)
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САРАДНИЦИ О Ј. КУЛУНЏИЋУ

Ова година однела је још 
једног позоришног радника, Јосипа 
Кулунџића једног од најдинамичнијих 
личности позоришног живота. Оти-
шао је и оставио је много, врло много 
људи ожалошћених дубоко и искрено. 
Јер било где и било са ким да је ра-
дио, био је учитељ, пријатељ, друг, а 
пре свега човек. То су нам потврдили 
саговорници, његови сарадници из 
Српског народног позоришта.

Најпре омо разговарали са 
ВЛАДОМ ПОПОВИЋЕМ који је са 
Кулунџићем радио и као уметник-пе-
вач и као директор опере и драме. Он 
је о овом великом човеку, редитељу, 
професору, драмском писцу и театро-
логу казао:

„Уз Београд и Загреб, Нови Сад је 
трећи град у коме је Јосип Кулунџић 
као позоришни стваралац деловао 
веома живо и у широком временском 
распону, од предратних година па све до недавно, док га тешка болест није одвојила 
од свих послова.

Познавао сам Кулунџића још пре рата по његовим објављеним делима и 
режијама у Београду и Новом Саду, а лично сам се са њим упознао у време када је у 
сезони 1946-47, био ангажован као стални редитељ нашег Позоришта. У тој сезони 
Кулунџић је на нашој сцени, са изванредним успехом режијски поставио Оклопни 
воз В. Иванова, Господу Глембајеве М. Крлеже и Шуму А. Н. Островског. Касније, као 
гост, режирао је и Војновићеве Машкарате испод купља, представу за коју му је на 
Стеријином позорју додељена специјална награда.

Кулунџић је био и први редитељ после рата обновљене Опере Српског народ-
ног позоришта. У времену од 1947. до 1960. у његовој режији су приказане опере: 
Травијата (којом је наша Опера свечано, у атмосфери правог славља и отворена), 
Еро с онога свијета, Риголето, Продана невеста, Аида, Кнез Иво од Семберије, Фига-

Јосип Кулунџић
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рова женидба, Заљубљен у три наранџе и Женидба Милошева (о овој својој режији у 
Опери СНП-а објавио је занимљиву студију у београдском музичком часопису Звук).

Све Кулунџићеве режије у СНП-у, драмске и оперске, имале су висок уметнички 
ниво и не мало су допринеле уздизању нашега театра.

У време када сам га упознао био је у својим најбољим стваралачким годинама. 
Радио је брзо, гипко, са необичном лакоћом и свежином. Супериорно верзиран, и 
теоријски и практично, у питањима драматургије, глуме и сценске опреме, убедљив 
и ефикасан у постављању захтева, а уз то шармантан, духовит, љубазан према својим 
сарадницима, био је веома цењен и омиљен у нашем Позоришту. Веома искусан и 
сналажљив, са реалним погледом нa тадашње могућности наше сцене, никада није 
постављао претеране захтеве у погледу материјалне опреме својих представа, 
трудећи се да, оскудици и тескоби упркос, потражи и нађе прикладна и делотвор-
на уметничка решења. Лишен сујете, није био од оних који ситничаво чувају свој 
редитељски ауторитет непопустљивошћу према предлозима глумаца и певача да 
им се измени понеки детаљ радње да би се на сцени лагодније осећали. Био је у 
том погледу толерантан (кадгод, наравно, није било у питањy битније нарушавање 
његове режијске концепције), јер је располагао живом и прилагодљивом стваралач-
ком фантазијом, а такве уступке му је допуштао његов истински и велики ауторитет. 
(Свој ауторитет обично највише „чувају“ они редитељи који га најмање имају, или га 
никако и немају и који, будући без стваралачке маште, једва напабирче редитељска 
решења па их свака, ма и најмања, промена збуњује).

Кулунџић је волео Нови Сад, као што су у њему волели њега. Ословљавали су 
га (чак и они сарадници у позоришту који су најмањи на уметничкој лествици) са 
„Јоцо“ или „Чика Јоцо“, прилазили му слободно и без икакве нелагодности, али увек 
са симпатијом и поштовањем. Имао је онај дар, драгоцен за позоришне руководи-
оце, да се свакоме прикаже као пријатељ и добронамерник (што је одиста и био), 
чак и онима који су се при поделама улога или иначе, оправдано или неоправдано, 
сматрали ускраћенима.

Сарађивао сам са Јосипом Кулунџићем као директор драме и директор Опере 
СНП-a, а као певач суделовао сам у неколико оперских представа које је он режи-
рао. Сусрети са њим остаће ми у трајном и најлепшем сећању.“

Хтели смо да чујемо о сарадњи Јосипа Кулунџића са неким бившим члановима 
новосадског Позоришта. Обратили смо се и МИЛЕНКУ ШЕРБАНУ који је сарађивао 
са Кулунџићем још у периоду између два рата. Али од Шербана смо врло мало до-
знали, јер у моменту када се растају два велика искрена пријатеља, друга и човека 
заувек, тешко је било шта говорити.

Ипак смо дознали да је искрено пријатељство међу њима почело 1937. у позо-
ришту Дунавске бановине у Новом Саду. Чим је дошао Кулунџић је био изабран у 
уметничко руководство уз Жарка Васиљевића, и редитеље Александра Верешчаги-
на, Томислава Танхофера, а управник је био Марко Малетин. Од онда па до пpe неко-
лико дана се нисмо растајали. Радили смо заједно и за време рата, одржавали при-
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редбе на Коларчевом универзитету, а одмах по завршетку опет дошли у Нови Сад. 
Тачније, Јоца Кулунџић је стигао у Српско народно позориште године 1946. За све 
његове драмске представе током те позоришне сезоне ја сам радио сценографије. 
Као и приватно, тако смо се лепо слагали и на послу. Нисмо се никад ни споречкали, 
јер Јоца то није умео.

Активно је радио целога живота, једино му је то сметало када се пре више од 
годину дана разболео. Јер човек који се целога живота бавио позориштем и свим 
пословима око њега, педагошким радом и свим пропратним стварима остао је 
немоћан пред болешћу и смрти.

Али после овог одласка Јосипа Кулунџића из Новог Сада 1947. године, он се 
враћао и режирао неке представе као гост. Последња његова драмска режија у Но-
вом Саду јe Машкарате испод купља Иве Војновића, рађена у част стогодишњице 
рођења писца. Ова представа изведена је 1958. и на Стеријином позорју и доживела 
успех. О рађању те представе говорио нам је сценограф СТЕВАН МАКСИМОВИЋ.

Моје познанство са Јоцом Кулунџићем траје још из Бановинског позоришта од 
пpe рата. Свим уметницима је као редитељ давао слободу, увек је пуштао да ми 
сами предлажемо шта и како да урадимо. А, ако је сматрао да нешто не ваља од оно-
га што смо ми предложили увек је пуштао да то сами схватимо. Таквом сарадњом 
смо постизали успехе. И још једна, можда значајнија ствар, према свима је био исти, 
почев од најмањег радника на сцени, до управника позоришта. Неколицина људи 
у позоришној радионици се заплакала на вест о смрти Јосипа Кулунџића, и то не 
младих људи, него његови стари сарадници.

Наша највећа сарадња је била у Машкаратама испод купља Иве Војновића. 
Врхунско познавање сцене, сценске опреме и могућности да се што више постојећих 
ствари искористи, учинило је да сцена увек делује богато. Ова сарадња је уродила 
плодом, обојица уметника су баш за ову представу добила Стеријину награду. А, 
специјалну награду је добио цео извођачки колектив, за успелу реализацију модер-
не концепције Војновићевог дела.

Плејади глумаца и уметника који су са Кулунџићем сарађивали такође на овом 
делу припада и СЛАВКА ТОШИЋ, пензионисана чланица СНП-а. И она је само све 
најлепше имала да каже за недавно изгубљеног колегу. - „Ни са једним редитељем 
нисам тако присно сарађивала, радовала се послу. Он је поседовао посебан шарм и 
лакоћу у начину рада, а ту лакоћу је на све нас преносио. Свака проба је била пуна 
духа, пуна полета и дивног расположења. Нисмо никада ни осетили колико су про-
бе и дани брзо пролазили и за час је дошла премијера, сасвим увежбана, мирна и 
добра. Он је код нас развио одушевљење за рад. Не само редитељ, многима је он 
био и учитељ, увек је на фин, тих начин указивао свима на недостатке и трудио се, 
па и успевао, да их и поправи.“

Славка Тошић је играла госпођу Јеле, а ЈЕЛИЦА БЈЕЛИ њену сестру, другу вла-
дику дубровачку, госпођу Ану у Војновићевој драми Машкарате испод купља. 
„Редитељ ове представе, диван човек, господин у правом смислу те речи, врло до-
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бар организатор Јосип Кулунџић дао ми је изузетан задатак, да још онда 1958. играм 
стару жену машкару, да певам и играм „онако стара“. Пријатно смо сарађивали, наш 
драги редитељ, колегиница Славка Тошић и ја. Без конфликта, стрпљиво, мирно смо 
спремали ову представу са одушевљењем, а ту атмосферу стварао је увек кад је 
радио Јоца Кулунџић.“

Још један сусрет са овим редитељем имала је Јелица Бјели кад је играла у дра-
ми коју је он написао Људи без вида, у режији Аце Огњановића. „И тада је Кулунџић 
често долазио на наше пробе, сви смо били задовољни када је и он присутан, јер 
смо знали да од њега можемо добити само добар савет. Он је волео да се дружи са 
људима, па и са најмлађима из колектива. Врло често смо седели и разговарали, а 
тек после увидели да смо кроз причу много и научили. Жао ми је да нисам имала 
прилике да чешће радим са таквим човеком“.

МИЛАН ТОШИЋ пензионисани члан драме СНП-а рекао нам је:
„Мада сам се с њим познавао и радио, од раније, спријатељио сам се са Јоцом 

када сам 1947. дошао у Нови Сад. Ускочио сам у представу коју је Кулунџић већ завр-
шио. То је биша Шума Островског. Улогу коју ми је доделио пре мене је играо Милан 
Ајваз, али је он отишао у Београд, а ја наставио да радим са дивним редитељем. То 
што је поседовао Јоца Кулунџић као редитељ било је драгоцено: он је глумца по-
степено водио у правцу својих идеја, а глумцу се чинило да сам то ствара. Тако су 
једино сви задовољни. Врло ми је тешко што га више никада нећу срести“.

Од рата на овамо Јосип Кулунџић је у Новом Саду много више режирао оперске 
представе. О том његовом послу разговарали смо са уметницом коју је он довео 
на сцену као оперску певачицу, јер је дотле певала само у оперетама. То је ЗДЕНКА 
НИКОЛИЋ. Она каже да је захвална своме редитељу што је научила да глуми и када 
пева, а нарочито што је тако млада добила насловне, велике партије. - Вердијева 
Травијата је била мој велики наступ у опери. Ослобођена страха још током 
спремања пред премијеру, са лакоћом сам отпевала Виолету. Искрен, фини, драг 
човек био је мој редитељ Јоца Кулунџић. Сарадња је настављена и Зденка Николић 
је певала још у многим операма које је спремао овај редитељ.

На крају смо чули опет све најлепше за овога човека: - „И не постоји нико ко би о 
Кулунџићу друкчије говорио, - казао је ОЗРЕН БИНГУЛАЦ, познати новосадски опер-
ски певач. - Другарски односи које је он успостављао су за пример нараштајима. 
Он је најпре простудирао добро ове ликове који се јављају у опери, затим је по-
ставио своју замисао, али је уметнику дозвољавао слободу стварања. Сарађивао 
сам са њиме од 1947. као члан хора у Травијати, Ери са онога свијета, а у Женидби 
Милошевој Петра Коњовића сам певао насловну партију. Године 1960. ту је оперу 
Кулунџић режирао већ као гост. Мислим да се никоме од сарадника, људи у позо-
ришту нису толико радовали, када дође да поново ради, као Јоци Кулунџићу. Зато 
смо и сви сада неизмерно тужни што је отишао заувек.“

Разговоре водила:
Марина ТАТИЋ 

(19. XII 1970)
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ГОВОРИ БРАЧНИ ПАР ТОШИЋ

У сезони 1946-1947. године 
Српско народио позориште у Новом 
Саду и његов ансамбл био је један 
од најзрелијих и најталентованијих 
у земљи, потврдили су нам многи 
саговорници до сада. Потврда је и 
позив и одлазак многих новосадских 
глумаца у Југословенско драмско по-
зориште у Београд 1947. године. Те 
исте године Славка и Милан Тошић 
долазе из панчевачког Народног по-
зоришта у Нови Сад да попуне праз-
нину и недостатак глумаца, настао 
одласком великог броја људи у Бео-
град.

Током разговора одмах се на-
метнуло питање о заједничком раду 
ово двоје глумаца, који су у Новом 
Саду остали до пензионисања, а није 
им се десило ни једанпут да буду 
партнери у представи. Међутим, они 
су врло често играли у истој подели од самог почетка боравка у СНП-у. Тако cу 
играли у Зони Замфировој Стевана Сремца, у режији познатог новосадског глум-
ца покојног Бранка Татића. Ова представа је била на репеотоару 1947. и тетка 
Дока је прва већа улога Славке Тошић у Новом Саду. Следеће сезоне изведене 
су премијере Дубоко корење од Гоуа и Д’Исоа у режији Радослава Веснића и Васа 
Жељезнова Максима Горког у режији Јурија Ракитина. У овој драми Милан Тошић 
је играо улогу Жељезнова, једну од главних. Још једнa улога Милана Тошића у 
драми Вишњик А. П. Чехова у сезони 1950/51. је била запажена, наиме, он је за 
улогу Лопахина добио награду на сусрету Војвођанских позоришта. Редитељ 
Коњовић је исте године поставио драму Волпоне Бена Џонсона у којој је Тошић 
играо капетана Леона.

После прегледа улога и неких представа са почетка њиховог боравка у Но-
вом Саду разговарали смо и о односу људи у позоришту и око њега.

„У време када смо ми дошли у Нови Сад управник је био Богдан Чиплић 
који је инсистирао да глумци активно раде у осталим делатностима везаним 

Славка Тошић као Јунона 

у представи „Јунона и паун”
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за културу у Новом Саду“. Рађало 
се тада дечије позориште у које се 
Милан Тошић одмах укључио и већ 
за дочек Нове 1948. године играо је 
у Омладинском дому и на Тргу код 
Милетићевог споменика деда Мра-
за, првог послератног.

Активности глумца су, и због 
потребе ширења културе, морале 
да буду веће онда него данас. - „Ми 
смо на разне начине привлачили 
публику, одлазили смо и давали 
добровољне приредбе по фабрика-
ма и градилиштима и тако заинтере-
совали и широке слојеве радника за 
позориште“.

Међутим, постојала је још једна 
зчачајна ствар, по нашем мишљењу, 
при Српском народном позоришту: 
то је био Клуб који је имао сасвим 
друго значење него данас. У том нашем Клубу одржавала су се једанпут недељно 
предавања различите садржине. Некада су то била предавања о начину глуме 
по Станиславском, некад о драмским ауторима, врло често о позоришној кри-
тици, затим разговори, пpe и после премијеpe неког комада. Haшe другарске 
вечери које смо у Клубу правили верујемо да су свима остале у драгом сећању, 
мада смо и тада врло често говорили о раду, о улогама, о комаду који се спрема. 
Ту смо се договарали и за предавања која смо ми, глумци, сами спремали према 
афинитету, нпр. о дикцији, о сценским кретњама, или о аутору-писцу чије дело 
се спрема итд.“

– Дознали смо из разговора са људима који су сарађивали са вама током те 
две деценије да је тачност и озбиљност Славке Тошић на послу била за углед.

– „Да, увек смо заједно по неколико пута проверавали када је почетак неке 
пробе и представе. Да се не забунимо, а из велике предострожности управо 
нам се десило баш то. Прочитала сам на распореду да је за сутрадан заказана 
представа за војнике, Три луда дана Жике Живуловића Серафима, за 15 часова. 
Долази Милан исто вече кући и каже да је распоред промењен за 16 часова и 
након краће расправе се сложимо да је вероватно у последњем моменту не-
што измењено. Ипак се стално преслишавам како сам могла да превидим, па три 
пута сам се враћала да проверим и видела сам да је послеподневна представа у 
15 часова; али кад Милан каже, па он је после мене гледао. Тада сам ja из велике 
обазривости кренула на представу, тек онда кад је послужитељ дошао по мене 

Милан Тошић
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да види шта ми се десило и наравно, закаснила сам. Спорно време почетка пред-
ставе је настало због извођења исте представе истог дана, такође за војнике, али 
следеће недеље“.

Десило се једанпут дисциплинованој и узорној Славки Тошић да на самој 
представи засмеје свога колегу.

„Иза кулиса у салону док чекамо ред за излазак, данима смо говорили све 
„а“, „а“. И тако на представи Крваве свадбе Федерика Гарсије Лорке у режији 
Јована Путника ја сам играла Просјакињу - чаробницу, и у једном моменту ја 
дајем смер колеги Јелисићу и место уобичајеног „овуда“ кажем „Авада“, тако да 
колега није могао да схвати да тако нешто може од мене да чује. Те две ствари су 
ми се десиле током целе каријере“.

На то њен супруг додаје: „Озбиљност Славкина је који пут и нама сметала, 
јер је oнa увек говорила како је то посао коме треба да се човек цео преда, па 
нам је и „предавања“ о томе држала, грдила нас и претила нам иза сцене.“

Већ пет година не виђамо ове глумце на сцени нашег Позоришта јер су пен-
зионисани. Тачније, Милан Тошић је отишао у пензију 1961, а хонорарно је радио 
до 1966, а Славка Тошић се пензионисала у сезони 1965-1966. године, и од тада 
нисмо је видели на „даскама што живот значе“.

Марина ТАТИЋ 
(27. II 1971)
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МОЈИ ПРВИ КОРАЦИ

– „Српско народно позориште је 
криво и заслужно што сам ја постао 
и остао глумац“.

Опет један човек са сцене 
Југословенског драмског позори-
шта говори о својој Старој кући, са 
љубављу, jep је ту постао глумац, и 
још много више, ту је постао Петар 
Словенски.

Ревносни гледаоци позоришних 
представа и читаоци позоришних 
критика из периода од 1945. до 1947, 
који су имали прилике да тада виде 
Петра Словенског на сцени у Новом 
Саду, вероватно се сећају да је он 
имао друго презиме. Наиме у про-
грамима за представе: Ђидо Јанка 
Веселиновића, Господа Глембајеви 
Мирослава Крлеже, Шума А. Н. Ост-
ровског, стоји име Петра Стојановића 
као протагонисте. Питали смо гa које 
му је презиме право, и дознали да је 
збрка настала после премијере драме Господа Глембајеви и критике о тој пред-
стави у листу „Слободна Војводина“. Главне улоге у овој драми играли су покојни 
Раваси, Стојан Јовановић, а наш саговорник је тумачио улогу Пубе Фабриција. 
Позитивна критика у новинама о овој премијери случајно је назвала Стојана 
Јовановића, Стојановићем, а Петра Стојановића, Јовановићем и после ове за-
буне пао је предлог о промени презимена.

Данашњи помоћник управника Српског народног позоришта Лука Дотлић, 
био је и онда у управи ове куће и предложио да Перица, како су га онда колеге 
звале, постане Стравински или Станиславски. Због значајних уметника који су 
тада били и врло актуелни, одустали су и „кум и кумче“ и сложили се за презиме 
Словенски. Тако је глумац Петар Стојановић постао Словенски. Ипак догод је био 
у Новом Саду на плакатима су била оба презимена. Тек одласком у нову позо-
ришну средину у Београд он остаје само Словенски.

Петар Словенски



28

– „Позориште у Новом Саду је било за мене страх и трепет, јер сам доживео тек 
ту праву театарску атмосферу, специфичну, коју су диктирали елитни уметници: Ра-
хела Ферари, Виктор Старчић, Милан Ајваз, Равасијеви, Славко Симић и други.“ Пре 
доласка у нашу средину играо је Петар Словенски непосредно пред рат и за време 
рата у једном полупрофесионалном, полувојном позоришту у Светозареву.

– „На права која сам студирао сасвим сам заборавио, јер ме је нова сре-
дина и нов посао потпуно окупирао. Та атмосфера која је била у СНП-у фасци-
нирала ме је, а импресивно делује и данас, јер такву више никад нисам ни ви-
део, а ни поново доживео ни у ком позоришту. Великим глумцима сам желео 
да се приближим и као људима и као уметницима. Тим својим идеалима који су 
тада били у овом театру, успео сам да се приближим захваљујући љубазности и 
предусретљивости самих колега и управе чији сам љубимац био.“

Заиста је био омиљен међу колегама, јер је био враголаст, а то му је 
дозвољавала његова младост. Управник позоришта је био Жарко Васиљевић, а 
директор драме Јован Коњовић. У канцеларијама су примали странке, један од 
10 часова, а други од 11 сати. Перица се нашао увек у невреме тамо где не треба; 
намерно је код управника одлазио у 11 часова када он више не прима, а код ди-
ректора у 10 сати, док још није ни почео да ради са странкама, та збрка коју је он 
тако стварао и у управи и код глумаца, није била несимпатична јер су они тада 
увек дознали неке „значајне“ новости.

– „Чланови те наше велике породице, како смо се ми међусобно сматрали - 
били су нераздвојни и у позоришту и ван њега, - каже Словенски. - Тај дух живота 
и пријатељство нећу никада заборавити. Тада сам поверовао и у позориште и у 
људе који га чине и та вера ме држи до данас. Зато сам остао глумац, мада сам 
увек хтео да будем juratus.

Након одржаних проба и завршених представа, већина глумаца је одлазила 
у кафану Бела лађа. То је било стециште новосадске интелигенције. Преко дана, 
а и увече ту су се састајали познати људи и глумци, расправљале су се ту врло 
озбиљне ствари. Али на глумце је најзначајније деловала чињеница да после 
сваке премијере, када глумци дођу у ту кафану, након дешминкирања, новосад-
ска публика која је ту већ стигла, дочека их „на ногама уз буран аплауз“. Често се 
и дешавало да ти људи желе да ми глумци седнемо за сто и да будемо њихови 
гости - сећа се Петар Словенски.

– „Публику какву има Нови Сад и какву је имао за време мог боравка тамо, 
нема ни један град у земљи. Загребачка публика је можда са већом традицијом, 
јер многи сматрају ту публику најбољом. Али ја тврдим да присност и блискост 
на релацији уметник-гледалац постоји и осећа се само у Српском народном по-
зоришту у Новом Саду.“

Веровао је да никада неће напустити Нови Сад, имао је ту дивне колеге, вер-
не пријатеље, добру газдарицу. Први пут је био истински заљубљен у своју ко-
легиницу Зденку Николић, тада оперетску певачицу. Али сваком младом човеку 
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прија да га траже, па после доласка Бојана Ступице и Јосипа Кулунџића у Нови 
Сад, Петар Словенски прелази у Југословенско драмско позориште, шест месе-
ци после оснивања. Тамо је он остао глумац до данас.

Улоге Словенског нису прве у поделама, али је он озбиљан и сигуран у свом 
послу. Оријентисан је можда мало више на конферансу и режију естрадних при-
редби. И у овом послу има много успеха.

Једина награда коју је он у позоришту добио је такође везана за Нови Сад и 
зато му је још милија. То је награда додељена 1961. на Стеријином позорју, награ-
да Наше сцене за говорно најчистије интерпретирану улогу Ијона у представи 
Чисте руке Јована Христића.

Марина ТАТИЋ 
(26. III 1971)
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КАКО ЈЕ ХОРИСТА ПОСТАО СОЛИСТА

До сада смо у овој рубрици 
увек разговарали и слушали сећања 
драмских уметника. Сетили смо 
се једног оперског певача који из 
Српског народног позоришта није 
никуда одлазио; ту је своју уметнич-
ку каријеру провео Озрен Бингулац, 
драмски тенор.

Потписао је уговор за хонорар-
ног члана хора још неосноване но-
восадске Опере 1947. на улици. Тако 
смо почели да дознајемо о човеку 
који је на новосадској сцени био 
прво хориста, затим значајан солиста 
тенорских рола и незаборавни Ера. 
Први контакт са позориштем имао је 
Озрен Бингулац у великој Вердијевој 
опери Травијата. Том представом је 
новоформирана опера Српског на-
родног позоришта почела свој рад 
16. новембра 1947. године.

Само још једну оперу је Бингулац почео да спрема као члан хора, али сад 
већ редован. То је Готовчева опера Еро с онога свијета. Зa једну представу је био 
позван, као гост, члан Загребачке опере Јосип Гостић, који је као фигура врло 
висок и крупан човек. Редитељ је ту оперу поставио тако да Еро излази на сцену 
из пласта сена, и око тог пласта се Бингулац, још током спремања опере, под 
вођством покојног Јосипа Кулунџића, много вртео. Када је отвор за излаз из 
пласта знатно повећан, да би певач Јосип Гостић успео да прође, Бингулац није 
ни веровао, да ће три месеца након премијере 1949. то бити пут којим ће он 
изаћи на сцену као солиста. - „Ту оперу сам одмах заволео још током хорских 
проба. За свој рачун сам спремао са Владом Тополковићем арију Ере.“ Експери-
мент, иза кога је стајао и Жарко Цвејић, је успео; Бингулац је искочио из пласта и 
пропевао као солиста.

За своје сналажење на сцени сматра врло заслужним великог редитеља са 
којим је радио прве три представе. То је био Јосип Кулунџић у чијој подели је 
певао и своју трећу оперу Продану невесту Беджиха Сметане. Али ни овде није 

Озрен Бингулац као Милош Обилић

у „Женидби Милошевој”



31

од почетка радио свој посао. Тек неколико месеци након првог извођења он је 
добио улогу Јеника.

– Ви сте се развијали у овој средини под утицајем добрих редитеља, позна-
тих диригената и старијих колега. Кажите нам нешто о вашем даљем развојном 
путу?

– „У учитељској школи, коју сам завршио, учио сам и музику и певање. Го-
дине 1931. био је одржан музички курс у Новом Саду под вођством Светолика 
Пашћана, а сличан сам слушао и пет година касније у Београду. Уписао сам се 
и као ванредни студент Музичке академије у Београду 1950. у класи тенора 
Ријавеца, али због разних околности дипломску представу у свом позоришту 
никад нисам певао.“

Остварења у Опери од 1950. па даље била су врло значајна. Репертоар који 
је тада био на програму био је и садржајан и неизвођен, не само код нас него и у 
осталим оперским кућама. Наиме, тада су рађене опере за које су били потреб-
ни сви гласови, а и снажне личности.

– „Спремали смо Пајаце Руђера Леонкавала и ја сам први пут од почетка добио 
солистичку партију Канија, љубоморног човека. Мислим да сам се за ову премијеру 
највише спремао и у Новом Саду, одлазио сам редовно и на консултације у Бео-
град код Лазе Јовановића. Тек сам ту схватио шта значи бити оперски певач, коли-
ко је потребна природност и колико je битна животност да се доживи улога. Сем 
овога опере Андре Шеније, У долини, Каваљерија рустикана, Манон Леско, Морана и 
друге су чиниле шарм и новину у тадашњем раду. Ипак се још једанпут десило да 
сам спремао алтернацију са Мариом Шименцом у опери У долини Д’Алберта, арију 
Педра и до генералне пробе нисам знао да ћу ја певати премијеру.“

И у ову експонирану партију драмскога тенора ускочио је Озрен Бингулац у 
свом стилу „као из пласта“.

Гостовања разних оперских певача из земље и иностранства била су онда 
у моди, као и данас. Елеонора Штибер, Глорија Линд, Кицка Дамастиоти и друге 
партнерке чиниле су нашег саговорника полетнијим и бољим партнером, адек-
ватним у свакој ситуацији.

Те разлике у понашању и певању су биле толико видне да су колегинице 
које иначе певају те партије, примећивале разлику, а по који пут је то чак видела 
и ревносна публика која иде у оперу по неколико пута. То је она публика која се 
саживљава са певачима и осећа изнијансираност покрета и тонова.

– Видимо да сте волели театар и људе око њега.
– „Да, по читав сат сам долазио раније у позориште, да бих са радницима 

спремао сцену, да бих се поразговарао са колегама и спремио за наступ. Чес-
то сам боравио и у власуљарској радионици и гледао припремање перика за 
поједине колеге. Ја сам увек од своје косе имао фризуру па ме је занимало како 
то код других изгледа.“
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Сазнали смо и да је само једна представа за петнаест година рада отказа-
на због болести Озрена Бингулца. Била је то Турандот. Запаљење грла је пе-
вачу онемогућило наступ, а лекар специјалиста је забранио свако напрезање 
„војвођанском скелеџији“ - тако га је звао тај пријатељ лекар, - јер је Бингулац 
имао јак глас.

Сећали су се до сада многи уметници своје Старе куће и сви су нам пред крај 
разговора рекли нешто о својим наградама. Бингулац је навео само једну коју је 
добио непосредно пред пензионисање. То је Октобарска награда града Новог 
Сада за улогу Милоша, у Женидби Милошевој Петра Коњовића 1961. Годину дана 
касније наш певач је отишао у пензију, али је певао и током следеће две сезоне.

Марина ТАТИЋ 
(30. IV 1971)
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СКУПЉАЧ СТАРИНА НОВОГ САДА

Пред позориштем смо сре-
ли једног познатог Новосађанина, 
журио је, а под мишком је носио 
прегршт папира, старих часописа и 
књига. Поздравили смо се и упитали 
га куда хита: - „Опет сам нешто нашао 
неке документе о старом Позоришту 
- одговорио је Тоша Веселиновић - но-
сим их у Српско народно позориште 
да се сачувају од заборава“. То је циљ 
живота овога човека да проналази. 
сакупља и спасава разне документе, 
слике и списе о старом Новом Саду.

Одлазећи у посете пријатељима, 
старим Новосађанима, тражећи са 
њима заједно по прашњавим по-
лицама забачених соба и тавана уз 
много материјала о Новом Саду, чика Тоша је наилазио и на неке фотографије 
глумаца, позоришне часописе, програме, плакате и књиге позоришних дела из 
његове и њихове младости, а то значи из периода између два рата.

Заинтересовали смо се прво за те старе фотографије и дознали да су између 
осталих то биле слике Пере Добриновића глумца, редитеља и управника који је 
у Новом Саду био до 1913. године и носио први репертоар у позоришту.

Од занимљивих фотоса из тог периода пронашао је Тоша Веселиновић и 
слику једне оперетске певачице Мицике Оливијери-Илић из представе Кнегиња 
чардаша у којој је ова певачица играла Силву, у сезони 1924/25.

Можда је највреднији докуменат за позориште слика која приказује по-
жар и покушај гашења зграде Дунђерсковог позоришта споља, а има и једна 
фотографија која приказује унутрашњост тога театра. Двадесет другог јануара 
1928. године после поноћи, после представе коју је давала Београдска опера из-
био је пожар који је до јутра, на кошави уништио ову историјску грађевину.

Није само фотографије (по познатим новосадским породицама, као што су 
Мочови, Вујићеви, Бранкица Вучетић, госпођа Милка Јовановић, Милорад Попов и 
Браца Ивковић) проналазио Тоша Веселиновић него и часописе, програме и пла-
кате. Јер ове породице имају и позоришну традицију, а били су и заинтересо-
вани, а и волели су своје позориште, па су сакупљали слике глумаца, програме, 

Тодор Веселиновић
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куповали часописе или им је то још остало од њихових родитеља па су их они 
сачували.

Пронашао је овај човек и неколико интересантних часописа „Комедија“ и 
новосадски лист „Застава“ из 1922. и 1923. године. Лист „Комедија“ излазио је у 
Београду до 1926. под уредништвом Николе Трајковића и Миодрага Михајловића-
Световског, као недељни лист за позориште, музику и филм, а приказивао је рад 
свих позоришта у Југославији.

Чини нам се да велики значај за проучавање историјата СНП-а имају и по-
зоришне књиге које је овај сакупљач пронашао. То су неколико једночинки по-
знатих новосадских лекара др Миладина Свињарева За све мртав и Ратна жена, 
и др Лазе Марковића који је под псеудонимом Л. Мргуда написао дело Гаван у 
сезони 1918/19. Растали смо се од нашега саговорника дивећи се његовом не-
уморном раду, ентузијазму, љубави за посао који обавља и опраштајући се од 
њега чули смо и ово: - „Никада нећу престати да тражим и скупљам, а тиме и 
чувам од заборава оно што је везано за културну прошлост Новог Сада“.

Марина ТАТИЋ 
(19. X 1971)
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ОЛГА ЖИВОТИЋ – ДРАМСКА ХЕРОИНА

Пензионисана глумица, прва-
киња Српског народног позоришта 
Олга Животић, почела је свој глу-
мачки стаж још 1922. у Животићевом 
позоришту, а касније је била члан 
позоришта у Београду и Панчеву. 
Члан Народног позоришта Дунавске 
бановине постала је 1940. и била у 
њему годину дана. Ратним вихором 
збрисано је позориште и сви члано-
ви су се разишли на неколико годи-
на. Од многих чланова новосадског 
позоришта отворена је у Панчеву, 
пред крај рата, привремена сцена где се нашла и Олга Животић, али само за 
кратко време. Од 1945. па до 1960, са прекидом од годину дана, била је члан 
Српског народног позоришта.

– „По повратку у Нови Сад фебруара 1945. почели смо сви и стари и нови 
чланови ове куће интензивно да радимо са много полета и одушевљења. 
Почели смо са једним делом о отаџбинском рату Најезда Леонида Леонова. 
Овом представом Српско народно позориште - тада под именом Војвођанско 
народно позориште, почиње свој послератни рад у обновљеној кући. Пред-
ставу је режирао Јован Коњовић, човек који је умео увек, па и у овим тешким 
послератним данима, да унесе духа, да створи праву радну атмосферу и у 
непостојећим условима, јер смо често због скученог простора одржавали 
пробе у становима некога од нас или у фоајеу позоришта. Интензивним ра-
дом успели смо да изведемо премијеру већ половином марта исте године. 
Ово је све разумљиво када се каже да је новосадски ансамбл био један од 
најзрелијих и најталентованијих у земљи, а потврда за ово је и велики број 
позива за ангажман у новоосновано Југословенско драмско позориште 1947. 
године.“

Из следеће сезоне наша саговорница се најбоље сећа представе Варвари 
Максима Горког, јер су његова дела била најприступачнија и најразумљивија 
радним масама. Наше позориште је у то време излазило на градилишта и на ра-
дилишта, контакти између глумаца и публике били су врло непосредни, јер по-
зорнице није ни било, играло се у самој публици. И не само у Новом Саду, наши 

Олга Животић као Манда у „Мећави”
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глумци су давали представе и на гостовањима у Босни и Херцеговини, Хрватској, 
Црној Гори и на Омладинској прузи Брчко-Бановићи.

Још само једанпут је Олга Животић напустила своју кућу отишла је у Народ-
но позориште у Београд, где је играла значајан репертоар: Краљицу у Хамлету 
и Стану у Станоју Главашу. Међутим, због породичних и стамбених прилика, или 
боље рећи неприлика, она не може да прихвати ни предлог Милана Дединца за 
прелазак у Југословенско драмско позориште, него се на иницијативу Богдана 
Чиплића враћа у Нови Сад и ту остаје до пензионисања 1960. године.

– Судећи по Вашим причањима, а и пажљивији читаоци позоришних кри-
тика, нарочито они који нису имали прилике да Вас тада виде на позорници, па 
и гледаоци који Вас се добро сећају, дошли су до истог закључка да сте играли 
само озбиљан драмски репертоар.

– „Да, углавном се мој репертоар значајнијих рола своди на ниво старијих 
драмских хероина. Поред већ поменутих то су улоге Васе Железнове, улоге у 
трагедији Максим Црнојевић, у Еквиноцију, у Господи Глембајевима, итд.“

За сваког уметника драмског смера врло велики значај има редитељ, а Нови 
Сад је увек имао добре редитеље. По повратку Животићка је највише радила са 
редитељем Јуријем Ракитином и Јованом Коњовићем.

Леп обичај позоришта је да својим старијим члановима омогући прославу 
којом се обележи дугогодишњи рад на „даскама које живот значе“. У сезони 1952. 
Олга Животић је имала такву прославу - тридесетогодишњицу рада у театру. 
За ту прилику она је са редитељем Јованом Коњовићем одабрала и спремила 
представу Еквиноцио Иве Војновића. Играла је улогу мајке Јеле, а учествовали су 
још и Милан Тошић, Душко Јакшић и први пут Велимир Животић, син и у пред-
стави и у стварности.

После одржане представе био је свечани пријем у част слављеника, са 
обавезним банкетом за све колеге и пријатеље. То су моменти који се памте, а 
трајне успомене су и поклони које колеге спремају и дарују слављенику. Наша 
слављеница је добила уметничку слику, свој портрет, рад Милана Коњовића.

Последња представа коју је ова глумица спремала је Аристофанова Лиси-
страта, коју је режирао Миленко Шуваковић. Он је, заједно са ансамблом, до-
био похвале и публике и критике. Ево одломка из написа у Дневнику после те 
премијере: - „Гледали смо једну врло живу сценску игру, у којој је инвентивни 
редитељ умео заједно са глумцима да пронађе и пласира мноштво живих и ван-
редно сликовитих сценских решења. Глума је шармирала својом динамиком, 
узбуђивала живом покретљивошћу целог ансамбла, пленила атрактивношћу.“

– „Мени су увек биле најдраже такве критике које све хвале као целину, јер 
ми смо се у нашем позоришту тако осећали“, коментарише Олга Животић.

Након пензионисања ове истакнуте глумице представа Лисистрате се да-
вала и даље све до краја сезоне 1960/61. и у вези овога саговорница се сетила 
једне анегдоте.
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– „Била сам већ два месеца у пензији када сам у новинама прочитала у 
дневном репертоару позоришта најаву Аристофанове Лисистрате и сетила се 
својих лепих тренутака проведених у Српском народном позоришту. Сетила сам 
се да сам Нови Сад заволела уз дивну новосадску публику и уз пријатеље и коле-
ге који су овде у овој средини постали моји. Ја нисам отишла у пензију по својој 
вољи него „по сили закона“ и пошто сам се осећала „пензионерком“ нисам води-
ла рачуна о томе да ли су моје улоге преподељене или не, а десило се случајно 
да на то нису обратили пажњу ни редитељ, а ни глумци учесници. Причали су ми 
како су ме чекали да дођем за ту представу све до последњег момента, и онда 
се неко сетио да ја више нисам члан и да вероватно и нећу доћи, тако да су моју 
улогу поделили на неколико глумица и представа је одржана. Након тога управа 
позоришта ми се обратила једним писмом у коме ме питала да ли бих могла да 
играм у овој представи док је на репертоару, међутим, ја то нисам прихватила, 
јер је за мене и први стварни растанак са мојом Кућом био болан, па нисам хтела 
себе поново да мучим.“

У разговорима, које водимо у овој рубрици, обичај је да некадашње чланове 
наше Куће питамо и о наградама?

– „Било је доста похвала и награда, а најрађе се сећам једног предлога и 
једне остварене награде. Наиме, као чланица Српског народног позоришта била 
сам предложена за Савезну награду за глуму и позвана у Београд да играм своју 
улогу у Шуми Островског, али је тада та награда била припала мојој старијој ко-
легиници Мили Димитријевић. Ипак сам тада добила Републичку награду за уло-
гу Васе Железнове у истоименој драми Максима Горког.“

Марина ТАТИЋ 
(29. I 1972)
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НОВОСАДСКИ ДЕБИ ЕУГЕНА ВЕРБЕРА

Након завршетка другог свет-
ског рата новосадско Позориште 
под називом Војвођанско народно 
позориште почиње свој, иоле ре-
дован рад представом Најезда Ле-
онида Леонова. Прву улогу у свом 
животу у овој представи одиграо је 
Еуген Вербер, данашњи члан драме 
Савременог позоришта у Београду. 
Занимљива је прича о овоме човеку 
који се сећа Српског народног позо-
ришта у Новом Саду као првог позо-
ришта у коме је заиграо.

– „Марта месеца 1945. вратио 
сам се из борбе кући у Нови Сад, 
где сам и гимназију завршио. Нисам 
имао посла и на расписану аудицију 
новосадског Позоришта сам се 
пријавио, рачунајући на хор у опери, 
али сам већ на првом кораку постао 
члан драме. Наиме, Јован Коњовић је 
тада спремао драму из отаџбинског рата Најезду - и требао му је човек који го-
вори немачки језик за улогу немачког официра. Ова улога је једна од неколико 
мањих улога: првог и другог официра; добио сам да је играм, јер сам се јавио 
да говорим добро немачки језик. Тако је, ваљда, иронија судбине хтела да ја, 
Јеврејин, који сам страдао у рату, кажем своје прве речи са сцене у прилог оку-
патору против нас самих и то на немачком“.

Тако смо почели овај разговор са глумцем који је у овом театру провео само 
једну позоришну сезону, али знатно дужу него што су данашње, јер те прве по-
слератне године позориште је радило непрекидно и преко лета на позорници 
у Католичкој порти. Сви уметници са којима смо до сада говорили, а били су у 
ово време у Новом Саду, објашњавали су нам какве су све различите послове 
вршили тада у позоришту. Исто је потврдио и Еуген Вербер који је радио и као 
набављач материјала за костиме и сценографију, једно време је био и асистент 
за неке представе. Примао се свих послова, јер је био ентузијаста, а и све што је 
радио, тек је учио, па је желео да позориште упозна из свих углова.

Еуген Вербер
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Састављачи репертоара су се трудили да он буде што разноврснији и кла-
сичан, и актуелан и модеран, тако да је, у тој сезони рађена и Софоклова Анти-
гона, Сан летње нoћu Шекспиров, од домаћих дела Кир Јања Стеријин, Ђидо Јанка 
Веселиновића, Коштана Боре Станковића, Сумњиво лице Бранислава Нушића, 
итд. Добре идеје је имала управа позоришта на челу са Жарком Васиљевићем и 
у погледу гостовања нашег позоришта по Војводини. Већ у пролеће је позори-
ште ишло на гостовање у Суботицу, - сећа се Вербер једне ситуације која је могла 
да их стане главе и после завршетка рата. У драми Најезда играли су Љубиша 
Иличић једног од официра, Синиша Раваси комесара, Стојан Јовановић такође 
једног непријатеља, сви су се унели у своје улоге, док није неко из публике по-
чео озбиљно да пуца из пиштоља у жељи да истера и побије још те „заостале 
непријатеље“. Каже наш саговорник да се тај гост - руски војник - још више ужи-
вео у ову драму од самих глумаца.

– „Овде, на гостовању у Суботици смо играли драму Мати Карела Чапека, 
режирао ју је Синиша Раваси, редитељ који је волео снажне и звучне ефекте у 
сценама. И у овом делу се врло много и јако пуцало, а како сцена позоришта има 
отвор према улици, та наша пуцњава се чула код наших и совјетских патрола 
које су у центру Суботице, то значи пред позориштем пролазиле и спремне за 
борбу улетеле да среде ствар у позоришту. Тек тада су видели да се то одржава 
представа и да је све у реду.“

Како је ова прва сезона ишла без одмора, јер сви су били жељни позоришта, 
радили су сви па и глумци на изградњи Летње позорнице и успели су. Овде се 
поред других, давала и игра са певањем Ђидо. Било је у овој подели неколико 
младих глумаца: Славко Симић, који је једино овде играо човека својих година, 
затим Перица Словенски и Еуген Вербер. Своју малу улогу - србијанског сељака 
наш саговорник памти по речима Рахеле Ферари. Она је увек у шали причала да 
Верберу не треба давати овакве улоге, јер он ту личи „на енглеског лифт-боја“, а 
никако на сељака из Србије.

– „И почетком јесени опет смо ишли на гостовање, сада у Врбас са екипом 
Народног посланика, одређеним послом. Октобра месеца 1945. била је предиз-
борна кампања за народне одборе. Становали смо по приватним кућама, путо-
вали сељачким колима и камионима. Ја сам, са Миланом Ајвазом, био задужен 
за пренос костима. На уласку у Врбас нас двојица терамо кола, прашњави, не-
угледни и питамо пролазнике где је ту позориште. Са подсмехом нас гледају и 
не одговарају, питамо друге, а они се обрецну на нас па се чуде зашто нас то 
интересује. Чика Милан онда реши да каже да смо глумци, а они са још већом 
неверицом веле да нам не верују, јер немамо цилиндре. Тако смо ипак на време 
успели да стигнемо са костимима, истина у последњем моменту.“

Још много занимљивости смо дознали о пословању тадашњег театра у Но-
вом Саду. У Позоришту су били ангажовани врло добри глумци, који су несе-
бично преносили своја искуства на млађе, нарочито су били вољни да у свему 
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помогну почетницима. То су били Милан Ајваз, Виктор Старчић, Рахела Ферари, 
Миленко Шербан, па редитељи Јован Коњовић, Александар Верешчагин и Бора 
Ханауска.

– „Те пријатељске односе и разговоре о послу некако смо преносили и у 
наш приватан живот. Већина колега су овде били дошљаци и ако су успели да се 
снађу за стан, често нису имали где да се хране, или су били презаузети посло-
вима око позоришта, па за бригу о храни нису имали времена.

Преко пута Гимназије „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду био је такозва-
ни Руски дом. Неке просторије овога дома оспособили смо за позоришну мен-
зу у којој су све послове обављали сами глумци. Олга Животић и Рахела Фера-
ри су биле задужене за кување, али оне нису тај посао могле да обављају без 
набављача Милана Ајваза и Жарка Котрошана. Обојица су толико били упућени 
у те послове да су увек успели да набаве најбоље намирнице по најнижим це-
нама. Организатори и руководиоци синдикалне подружнице ове мензе, која је 
радила до средине 1946. били су Љубица и Синиша Раваси. Врло често су се ти 
наши ручкови и обеди претварали и у позоришне пробе, у дуге разговоре о ко-
маду који је на репертоару или се спрема.“

Половином 1946. Еуген Вербер одлази из Новог Сада, свога града у коме је 
одрастао и ишао у школу. Пут га води у бањалучко Позориште, затим је низ го-
дина члан драме Позоришта у Сарајеву, док у Нишу проводи неколико сезона. За 
све ово време боравка по театрима Југославије Вербер жели да се врати у Нови 
Сад. Та жеља је код њега врло снажна тако да је он пре сваког преласка у другу 
кућу слао молбе у Српско народно позориште, али је увек наилазио на негатив-
не одговоре. Последњи покушај је учињен пред прелазак из Ниша у београдску 
Комедију, данашње Савремено позориште, али опет безуспешно.

– „Сећам се, тај последњи пут сам лично хтео да дођем да видим свој град 
и своје прво позориште. Воз је још ишао старим мостом и ја нисам могао да до-
чекам да воз периферним улицама иде до станице, него сам искочио на мосту 
да што пре уђем у град у који сам желео да се вратим. И овога пута је то остала 
жеља.“

Марина ТАТИЋ 
(28. II 1972)
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СА МИЛИВОЈЕМ ЖИВАНОВИЋЕМ

Познато je шта Миливоје Жива-
новић значи данас за југословенско 
позориште и како су оцењена 
његова остварења у Јегору Буличову 
Максима Горког, у Стриндберговом 
Оцу, у Љествама Јаковљевим Влада-
на Деснице, у Ожалошћеној породи-
ци Бранислава Нушића и низу других 
представа. Пријатно нам је да подсе-
тимо да је Миливоје Живановић био 
угледни члан и Српског народног 
позоришта, истина доста давно од 
1923. до 1928, тим пре што се чика 
Миливоје радо сећа свог боравка у 
Новом Саду и са поносом говори о 
том периоду своје театарске делат-
ности.

У сезону 1923/24. Српско на-
родно позориште ушло је са новим 
перспективама. За управника је иза-
бран београдски књижевник Милан 
Богдановић, пошто његов претходник П. Крстоношић, осим искрене љубави 
према позоришту и извесне рутине у вођењу путујућих трупа, није имао потреб-
них уметничких квалитета. Нови управник је попунио трупу бољим путујућим и 
младим глумцима. Репертоар је биран са књижевним укусом. Милан Богдановић 
није се дуго задржао на положају управника. Већ две године касније изабран је 
за председника Друштва за Српско народно позориште др Каменко Суботић, а 
за секретара Жарко Васиљевић. Они организују трупу за Нови Сад, коју води Ни-
кола Динић, дотадашњи редитељ и члан сплитског казалишта. У тој трупи нала-
зе се Миливоје Живановић, Милорад и Станоје Душановић, велика трагеткиња 
Милка Марковић и други. Репертоар је опет састављен од добрих домаћих и 
страних дела.

Да бисмо илустровали тај репертоар споменућемо само неке важније уло-
ге Миливоја Живановића: Иво (Кнез Иво од Семберије), Хигинс (Пигмалион), Пас-
тор Мандерс (Авети), Хамлет (Хамлет), Сирано (Сирано де Бержерак), Владимир 
Недељковић (Пучина), Јанкел Шепшовић (Бог освете), Здравко (Ђидо).

Миливоје Живановић
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Од улога које је остварио на сцени новосадског позоришта наш саговорник 
најрадије се сећа Хамлета. Октобра месеца 1927. била је премијера Хамлета, 
овога пута у преводу др Светислава Стефановића, а у режији Емила Надворни-
ка, госта из Прага са Миливојем Живановићем у главној улози. Редитељски то 
је била прилично интересантна, местимично стилизована представа. Насупрот 
претходном Хамлету, Жива новићев је био снажан, жив, енергичан чак и одлу-
чан краљевић, али без довољно јаке воље да своје одлуке спроведе у дело. Он 
оклева и одлучује се на акцију можда не увек у прави час. Чувени монолог „Бити 
ил’ не бити“, Живановић је говорио лежећи на дивану на сред сцене, а велики 
сребрни мач био му је преко груди.

У листу Балкан изашла је критика у којој дословно стоји ово: „Те вечери после 
премијере Хамлета сви су изашли очарани из позоришта. Интелигентна публи-
ка, међу којима је било строгих критичара, који су познавали ово дело, уочила 
је у режији г. Надворника нешто ново, што нису до сада нигде видели. Он је по-
стигао тријумфалан успех Хамлета са једним младим глумцем, г. Живановићем... 
јер он као прави уметник уме да пробуди све способности, које се крију у души 
младог глумца“.

И после овако великих премијера сећа се чика Миливоје својих првих дана 
у Новом Саду. „Био сам путујући глумац, лутао сам по банатској равни, по босан-
ским касабама, по србијанским паланкама. Било је лепо и романтично, али је то 
било путујуће, пролазно и непрофесионално.

У једној улози на гостовању у Србији видео ме Бранислав Нушић и упутио 
ме у Нови Сад у позориште. И тако ја улазим у велику позоришну АКАДЕМИЈУ, 
плејаду старих новосадских глумаца; и, ево, кад сте ме сада испровоцирали да 
говорим, ја се са захвалношћу сећам свог великог патрона и духовног оца глум-
ца Димитрија Спасића, из милоште званог чика Мита. А да видите да он на почас-
ном месту и данас стоји у мојој кући, погледај те ову велику слику, ово знамење“.

И, заиста, централно место у радној соби овога глумца има портрет његовог 
духовног вође Мите Спасића и М. Живановић често одлази на Ново гробље у 
Београду, и не деси се никада да не оде на гроб свога патрона, и ако нема цвет, 
он узбере лист са неке гране и уз речи Ибзеновог Пер Гинта: „Хвала ти и за грдње 
и за похвале“, поклони се сенима овог великог човека.

– „Све што сам лепо понео из Српског народног позоришта научио сам од 
својих старијих колега и од њега, јер оно што сам научио у путујућим дружина-
ма заборавио сам слушајући чика Миту и професионалне глумце новосадског 
позоришта. У том театру сам научио нову етику, праву људску коју за педесет 
година рада нисам заборавио. И, верујте, да не преувеличавам кад говорим да 
је те етике било само у Новом Саду, и још само на једном месту - у Москви, у шта 
сам се уверио после гостовања у Художественом театру. Свестан сам разлике у 
уметничким доменима малог новосадског позоришта и великог Художественог 
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театра, али сам уверен да им је етика иста. Тврдим да ни у Југославији ни у свету 
нисам наишао на тако добре односе међу глумцима.

У Српском народном позоришту ми млади слушали смо старе, бескрајно их 
поштовали у целини, а они су нас од срца волели. Нећу да кажем да ми нисмо 
волели забаву и провод, одлазили смо често у кафане, сећам се Ефике, али нам 
је посао био најбитнији. Није се дешавало да неко касни на пробе, или да до 
одређеног времена не научи улогу коју има.

Данас се говори много о незаинтересованости људи за театар, верујем 
да то у Новом Саду није случај и неће ни бити, док СНП-е воде моја два вели-
ка пријатеља Милош Хаџић и Лука Дотлић. Својим млађим колегама глумцима 
поручујем да не секу грану на којој седе. Јер давно је још рекао један познавалац 
позоришта мени и осталим глумцима: „Људи, убиће вас хлеб, чувајте сцену јер 
са ње се све види“.

Има Миливоје Живановић један добронамеран и занимљив предлог у 
вези са изгледом нове позоришне зграде. Сматра да би фоаје требало да буде 
постављен на стубовима, а сваки стуб да буде исклесан као биста некога од ве-
ликих глумаца: Милке Марковић и Мите Маркови ћа, чика Мите и чика Коче, сва-
како и Ружићевих, без Пере Добриновића никако.

– „О, боже, каква је то плејада била, нека они стоје ту за вечна времена, јер 
они живе и живеће док буде Новога Сада, публике и Српског народног позори-
шта. А ја сам захвалан што сам био шегрт и ђак најјаче позоришне куће у нашој 
земљи.“

Отишао је Миливоје Живановић још 1928. из Новог Сада из приватних 
разлога, мало лутао и вратио се у Београд где је прошле године као првак 
Југословенског драмског позоришта прославио педесетогодишњицу рада. 
Безбројна признања, похвале и награде које је овај човек стекао у земљи и ино-
странству само су подстакле чика Миливоја да у извесним улогама превазиђе и 
самога себе.

Многа гостовања у Новом Саду и учешћа на Стеријином позорју сећају га на 
дане проведене овде. Зато смо из мноштва његових награда издвојили оне које 
су везане за новосадску сцену у оквиру Стеријиног позорја. На IX Стеријином 
позорју 1964. године добио је награду за глуму у комедији Бранислава Нушића 
Ожалошћена породица, за улогу Агатона Арсића. Са својим Југословенским позо-
риштем гостовао је на вечери великих монолога Међу јавом и мед сном, где је го-
ворио монологе из дела Шекспира, Лазе Костића и Горког. На Стеријином позорју 
1961. у драми Љестве Јаковљеве Владана Деснице наш глумац тумачи са успехом 
насловну ролу. Од 1963. године члан је Главног одбора Стеријиног позорја.

На растанку Миливоје Живановић упутио је поздраве свим својим новосад-
ским колегама, пријатељима и поштоваоцима.

Марина ТАТИЋ 
(3. VI 1972)
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ГОВОРИ МИЛОРАД ДУШАНОВИЋ

Милорад Душановић приступио 
је Српском народном позоришту још 
1913. године. Први сусрет у то време 
имао је са старим управником Позо-
ришта Тоном Хаџићем. „Био je већ 
јако остарио али није пропуштао 
да буде на пробама када je позори-
ште било у Новом Саду. Сећам га се 
у фотељи поред суфлернице како 
седи и будно прати сваки детаљ 
рада на проби, без обзира да ли неку 
представу он режира или то чини 
неко други. Тада je већ био часна ста-
рина коме је то била последња пред-
ратна сезона, а како театар за вре-
ме рата није одржавао представе и 
последња сезона у животу“. Антоније 
Хаџић, редитељ и управник, оснивач 
и 37 година уредник листа Позори-
ште, подначелник и начелник Друшт-
ва за Српско народно позориште у 
Новом Саду, оставио je своје позориште заувек 1916. године.

„Када сам ово рекао“, каже Милорад Душановић, „могу мирно да почнем да 
причам о свему осталом што ме веже за Нови Сад и Позориште у њему. Одмах по 
ослобођењу, Друштво за Српско народно позориште почело je да одржава скуп-
штине и седнице управе. Мој први поратни управник био je др Ђура Трифковић 
који је покупио људе из логора који су преживели тешке дане окупације и 
састали се поново у Новом Саду. То су били врсни глумци Милош и Љубица 
Хаџидинић, Димитрије Спасић, Милка Марковић, Даница и Коча Васиљевић, До-
брица Милутиновић, Воја Виловац, Ружа и Драгомир Кранчевић“.

Ови старији глумци одмах су прихватили Душановића као своје дете знајући 
да потиче из глумачке породице. Ретко се тада дешавало да старији и млађи глум-
ци буду заједно у гардероби. Ипак се Милораду Душановићу то десило тако да је 
већ на првим корацима у глуми имао најбоље саветодавце. И Пера Добриновић, 
и Димитрије Спасић, и Коча Васиљевић, свесрдо су помагали млађима у жељи да 
оставе добре наследнике у Новосадском позоришту.

Милорад Душановић
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У сезони 1918/19. дошло је до свечане премијере у дворани Дунђерсковог 
позоришта: „Народно мезимче“ како је цела Војводина из милош те називала 
своје позориште, почело је са радом. Играна је представа Хеј Словени пуна на-
родског духа, чак се и химна певала. „Сви смо били узбуђени, и глумци и публи-
ка, у препуној сали“, каже Милорад Душановић.

Већ у летњој сезони 1921. године одржана је прослава 60-годишњице 
постојања Српског народног позоришта. Прослава је трајала недељу дана, 
од 2. до 9. јуна 1921, а присуствовали су сви представници позоришног и кул-
турног живота свих наших крајева: Марко Цар књижевник из Београда, Јулије 
Бенешић управник Народног казалишта у Загребу, Павел Голија из Народног 
гледалишча у Љубљани, Бранислав Нушић који је тада вршио функцију начел-
ника уметничког одељења у Београду, Пера Добриновић првак Новосадског и 
Београдског позоришта и многи други. Седам дана одржавале су се позоришне 
представе свих великих позоришних кућа из целе земље и то је била смотра 
наших највиших достигнућа на делима наше и стране драмске уметности. Забе-
лежили смо само неке од изведених комада: Стерија Кир Јања, Нушић Кнез Иво 
од Семберије, Глишић Подвала, Станковић Коштана, Веселиновић Ђидо, Костић 
Пера Сегединац, Трифковић Избирачица, a биле су изведене и две музичке пред-
ставе. Последњег дана прославе био је посебно ангажован и наш саговорник 
Милорад Душановић који је на завршној свечаној Академији прочитао Пролог од 
Милете Јакшића и водио конферансу.

У периоду под управом Петра Крстоношића, Милорад Душановић игра 
први репертоар: добија улоге свих жанрова од најсмешнијих до најтрагичнијих. 
Сећа се улога Здравка у Веселиновићевом Ђиду, Неше Зелембаћа у Подвали и 
Киће у Два цванцика од Глишића, затим Ромеа у Ромеу и Јулији Шекспира, Освал-
да у Аветима Ибзена, Раскољникова у Злочину и казни Достојевског. „Било је ту 
још многих других улога, али ове су ми посебно драге, јер их је волела новосад-
ска публика и сви Војвођани који су посећивали позоришне представе на нашим 
гостовањима“ - сећа се Милорад Душановић.

Сваки глумац, посебно се сећа својих некадашњих улога. Душановићу је у 
најлепшој успомени остала велика трагеткиња Милка Марковић. Како је пракса 
великих позоришних кућа била да најбољи глумци и режирају не ке представе, 
десило се да је ова глумица између осталог режирала Ибзенове Авети, а Мило-
раду Душановићу је поверила улогу Освалда, Загорки Душановић главну жен ску 
ролу, а сама редитељка је играла улогу мајке, а глумац Рашковић улогу оца. Чис-
та режија ове врсне глумице могла је свима нама млађима да служи као пример 
и како се ствара представа и како се у њој игра и живи улога која се добије. Врло 
смо много научили од Милке Марковић, поготово кад нам је режирала, јер се 
несебично трудила да нам до најмањих детаља све покаже.

Усудио се после овога и Милорад Душановић да режира неке представе. 
Запажена је његова режија Нушићеве историјске драме Кнез Иво од Семберије за 
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коју је везана и једна прича, на коју нас је подсетио Милорад Душановић: „Госто-
вали смо на једној свечаној представи у Сомбору пред препуним гледалиштем 
дивног барокног сомборског Позоришта. Насловну улогу тумачио сам ја, а мој 
пријатељ и колега Јован Силајџић је на ургенцију мога брата Станоја добио улогу 
коју је до тада играо велики глумац Димитрије Спасић. Играти неку улогу после 
извођења било ког великог глумца велика је одговорност. Када је Силајџић тре-
бало да почне свој велики монолог, на представи у Сомбору није могао да крене. 
Другови су се иза сцене шалили и неко је викнуо гласније, но художествениче 
шта ти је сад, шта си се уплашио. Он је то чуо и тек тада ce збунио и једва некако 
успео да се извуче. Сви су приметили да се нешто дешава, публика је чула и оно 
иза сцене, али је остала мирна и чак ни деца нису правила шалу од тога.“

О публици, и новосадској и војвођанској, чули смо од Милорада Душановића 
само најлепше. Сви су у то време позориште сматрали светињом свесни шта је 
оно значило у културном и националном погледу. Најмилији сусрет са публиком 
имао је Милорад Душановић на гостовању у Бечкереку, данашњем Зрењанину. 
Позориште је било месец дана на гостовању и односи са публиком и глумцима су 
постали блиски. На једној представи Злочина и казне у којој је Душановић играо 
Раскољникова, после извођења наш глумац је добио награду, златан сат, од пу-
блике иако то није било никакво такмичење. Гајено поштовање према уметници-
ма, глумцима и Српском народном позоришту, још једном је дошло до изражаја.

Године 1926. ангажован је Милорад Душановић за Народно позориште у 
Београду. Жао му је било што одлази из Новог Сада. И што напушта своју ста-
ру кућу, али неке напредне идеје Душановићеве нису се свиђале тадашњем 
новосадском управнику. За прелазак у Београд била је ангажована и Загорка 
Душановић, глумица, жена нашег саговорника, јер је само под тим условима и 
хтео да иде. Стигавши у Београд улази одмах у репертоар Драгутиновићев, на-
илази на управника Предића, који га је одмах сврстао у уметничку категорију.

Четрдесетогодишњицу свога рада прославио је улогом: Мештер Иве у 
Еквиноцију Иве Војновића; две године касније је у Београду добио Републичку 
награду за улогу Марка Вујића у Стеријиној Лажи и паралажи и отишао у заслу-
жену пензију 1961. године.

Марина ТАТИЋ 
(16. XI 1972)
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ВЕЛИКИ ПОЗОРИШНИ ЗАНЕСЕЊАК

Друга младост Српског народ-
ног позоришта започела је онда када 
се завршио најстрашнији рат који је 
Нови Сад запамтио. Прве полетне 
речи са сцене, тада Војвођанског на-
родног позоришта, одјекивале су и 
мешале се са удаљеном грмљавином 
топова, док је још многи посетилац 
носио униформу а у срцу понеку не-
залечену рану. Али људи су волели и 
желели позориште и користили сва-
ки моменат да на било који начин по-
могну обнову „Старе куће“.

У такву средину дошла је са 
пуно ентузијазма, у свој први про-
фесионални ангажман 1947. Мирјана 
Коџић. Завршила је претходно у 
Београду Музичку школу (драм-
ски одсек), и њен директор Петар 
Коњовић, композитор, који је позна-
вао послератну ситуацију у Српском 
народном позоришту, предложио је 
Јовану Коњовићу да приме ову мла-
ду глумицу.

– „Романтичне душе које су живеле у Новом Саду и биле окупљене око позо-
ришта, - каже Мирјана Коџић, - чиниле су плејаду интелектуалаца, политичара, 
занатлија, уметника који су донекле били мецене, наравно, у позитивном смислу 
за позориште. Они су били невероватни занесењаци и то занесењаштво прено-
сили на средину у којој су се кретали, а нарочито на младе новодошле глумце. 
И људи који нису били директно везани за позоришни живот водили су бригу 
о томе, на пример покојна Загорка Крџалић, па Добривоје Видић, па генерал 
Кораћ долазили су често на пробе и одмах казивали своје утиске о представама 
које се раде. Тако је много очију било упрто у позориште, па је и квалитет рада 
због тога био добар. А осећали смо и неку сигурност да ако негде „зашкрипи“ од 
тих људи можемо очекивати помоћ.“

Мирјана Коџић као Елиза Дулитл 

у „Пигмалиону”
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Позоришна школа која је тада постојала у Новом Саду, добрим делом је била 
заслуra и ових људи који су увидели потребу за школованим позоришним ка-
дром. У тој школи Мирјана Коџић је била један од најмлађих професора, а сигур-
но једина без професионалног искуства, јер је била на почетку посла. Предавала 
је дикцију и делове светске драмске књижевности. Тада се радило по Станислав-
ском, али је она већ тада волела да, ако је то било могуће, интерпретира нешто 
и на свој начин. Од данашњих наших глумаца из Српског народног позоришта 
њен ђак је био Драгутин Колесар, изузетан глумац, како она каже, с истанчаним 
укусом за поједине финесе.

– „Управе су младим глумцима излазиле у сусрет више него данас, чини ми 
ce чак више него што данас излазе у сусрет и старијима. Стекла сам утисак да је у 
Новом Саду у Позоришту била таква атмосфера да су се сви чланови позоришне 
куће трудили да време проведено у њиховој средини буде пуно само лепога и 
пријатнога. Зато је мени, а и већини нас који смо после отишли из Новог Сада, 
рад у Српском народном позоришту остао у најлепшем сећању“ - констатовала 
је наша саговорница.

О улогама ове глумице у Новом Саду, где је она остала до 1954. чули смо 
много занимљивости. Наиме, чим је дошла у нашу средину, одмах улази у 
војвођански репертоар. Прва и последња улога у Српском народном позоришту 
је била Евица у Покондиреној тикви Јована Стерије Поповића.

– „Прву Евицу сам волела зато што је прва и што се обично све прво и 
највише воли, а када сам добила други пут да играм ову улогу у режији Боре Ха-
науске, помислила сам, ако је она била прва, можда је ова последња и тако се и 
десило. После ове представе Покондирене тикве која је рађена за прославу Цоке 
Перић-Нешић, а она је тумачила насловну улогу, напустила сам Нови Сад, за који 
сам остала психички везана.“

– Казали сте нам почетак и крај, a шта је било у међувремену?
– „Волела сам „масније залогаје“, једанпут сам то и рекла, па ми је редитељ 

Јурије Ракитин дао улогу Марије Антоновне у Ревизору Николаја В. Гогоља. Ни са 
овим нисам била нарочито одушевљена и чекала сам свој тренутак. Врло брзо је 
и дошао. Молијеров Тартиф је била представа која је већ доста ишла; насловну 
улогу је тумачио Виктор Старчић, а Дорину једна глумица која је пола сата пред 
почетак представе јавила да је болесна и да то вече не може да игра. Тадашњи 
управник Позоришта Жарко Васиљевић позвао ме је по куриру и у 19,50 сам већ 
била у Позоришту. На брзину су ми поправили костим, улогу која је у стиху, као 
и цела представа, сам знала, али ми мизансцен није био познат. Чудно али сам 
се добро снашла и оправдала поверење које ми је управник Васиљевић указао. 
Тако ми је Дорина прокрчила пут и улила сигурност, а и известан ауторитет међу 
колегама. После овога сам се сасвим ослободила на сцени, иако сам после де-
сетак година рада у разним позориштима схватила да ми је сав тај период био 
потребан за коначно ослобођење на сцени“.
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Након овога низала се улога за улогом у Пигмалиону Бернарда Шоа, у Девојци 
без мираза А. Н. Островског, за коју је добила и Покрајинску награду у сезони 
1947/48; а у Млетачком трговцу В. Шекспира играла је Порцију и за ову улогу до-
била награду за најбољу женску улогу на смотри Војвођанских позоришта 1950.

Са радошћу се Мирјана Коџић сећа улоге Анђелије у трагедији Максим 
Црнојевић Лазе Костића. Ова представа је била нарочито свечана, рађена у 
част прославе деведесетогодишњице оснивања Српског народног позори-
шта. После ове представе позориште је поново понело оно име које је доби-
ло при оснивању. Ову трагедију режирао је Јован Коњовић, а сценографију и 
костимографију је први пут радио академски сликар Мило Милуновић.

– „Споменућу још само две представе и две улоге, за које после и нисам чула 
да су се изводиле на југословенским сценама. Драма Број 72 од Франтишека Лан-
гера о животу затвореника и психолошкој атмосфери у којој су се они изненада 
нашли. Главне улоге тумачили смо Бранко Татић и ја, а редитељ Јован Коњовић 
је врло успешно користио мали сценски простор, а на њему развио веома живе 
и динамичне радње. Чини ми се да је то и данас згодан текст за извођење на 
малим и камерним сценама. Морам да додам да сам такву малу сцену увек 
прижељкивала и волела, јер је контакт публика-глумац тада много приснији.

Друго дело је створено на текст Тенеси Вилијамса Стаклена менажерија. 
Играла сам Мајку и мислим да је то моја најбоље одиграна улога до данас. 
Јунакиња коју сам тумачила је чини ми се била моја крвна група, играла сам из-
нутра, из крвотока, из срца; никад више такве улоге.

Период мог боравка у Новом Саду, ако тако могу да кажем, био је период 
мога глумачког сазревања. Желела сам да што више научим и хватала сам по-
зоришна сазнања „у лету“, највише од редитеља Јурија Ракитина. Дозвољавала 
сам себи смелост расуђивања и размишљања да од масе вредних чињеница 
издвојим оно што сам сматрала да ми је још потребно, за мене као глумицу и за 
мене као човека.“

Иако се нашла у сасвим новој средини, у амбијенту позоришта, увидела 
је Мирјана Коџић да људи овде што знају дају и преносе другима несебично и 
то је постао мото и њенога посла и у животу и у позоришту. Сећајући се своје 
старе куће или, како она каже, њене прве позоришне куће, првог званичног 
ангажмана, прве плате, првог социјалног осигурања, значи прве сигурности, 
жали ова глумица што Нови Сад који има тако дугу позоришну традицију, нема и 
одговорајући амбијент за рад. Мисли да је моменат за зидање позоришне згра-
де неискоришћен у времену када су све очи биле упрте у театар и када су сви 
желели да помогну изградњу нове зграде. Сећа се Мирјана Коџић да су у оно 
време већ постојале две одређене локације, и жали што тај моменат није био 
искоришћен.

Једна неостварена жеља ове глумице је гостовање у Српском народном 
позоришту током Стеријиног позорја. Вероватно је разлог томе њено чешће 
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играње у страним комадима у Савременом позоришту у Београду, где је до про-
шле сезоне била врло виђен члан ансамбла.

Стекли смо утисак разговарајући са Мирјаном Коџић, данашњом чланицом 
Народног позоришта у Београду, да је она велики позоришни занесењак, да је из 
Новог Сада понела пријатне и трајне утиске о значају и мисији позоришта.

Марина ТАТИЋ 
(16. III 1973)
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ЖИЖА СТОЈАНОВИЋ  

– НЕЗАБОРАВНА МАЛЧИКА

Опет имамо једну глумицу 
која са радошћу и поштовањем 
жели да говори о својој старој 
кући, о Српском народном позо-
ришту. То јe Жижа Стојановић, која 
је новосадској публици вероватно 
остала у најдражем сећању као Мал-
чика у Трифковићевој Избирачици. 
Наравно, није то њена једина велика 
улога у овом позоришту, али је њој 
најдража. Овом улогом је она казала 
довиђења Новом Саду 1961. и пре-
шла у Београд, у Савремено позори-
ште, где и данас ради.

За прославу стогодишњице 
Српског народног позоришта у Но-
вом Саду спремљена је комедија 
Косте Трифковића, који је био писац 
Новога Сада, његових људи и слика 
његових нарави, обичаја, згода и незгода. Он је у пуном смислу речи писац 
кога је створило Српско народно позориште и драматичар који je целокупну 
своју књижевну и позоришну делатност везао за ту позоришну кућу.

„Његова Избирачица је постала и наша, заволели смо је сви уз помоћ 
редитеља Боре Ханауске и Димитрија Ђурковића. Они су нам на почетку рада 
казали да је Трифковић имао намеру да слика карактер, кокетне, каприциозне, 
размажене избирачице. Као додатак фигури Малчике врло су добро, али само 
овлаш, дати ликови родитеља, који се труде да угоде својој размаженој кћери и 
на моменте постају услужни до понизности.“

Баш такву Малчику је прихватила и направила Жижа Стојановић. Прона-
шла је са редитељима начин хода по сцени и одређени шарм који су поседо-
вале многе новосадске кћери. Створила је Малчику изузетно надахнуто, јер 
је и режија и адаптација била таква. У овој представи су играли све Војвођани 
сем Владе Матића и Зорана Стоиљковића. Зато је арома ове Избирачице била 
потпуна. Та изузетност ове представе је у прегледу сликовнице целог једног 
доба, оног наших бака и дедова у Војводини, од наше баба Милице, баба Са-

Жижа Стојановић као Малчика 

у „Избирачици”
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вете и баба Малчике, која је у свом девојаштву била пуна себе, прпошна и чуд-
на. У извођењу Жиже Стојановић она је деловала комично, а обично се ствара 
као „пекмеза“, деловала је детињасто и наивно. Баш како и треба, јер она је 
успела да изгради психу девојке, војвођанске и новосадске, да створи форму 
мишљења, смеха и плакања, кокетовања и удварања, онако како је и данас по-
зната и жива овде.

Иако за ову улогу није никада добила ни једну награду, ceћa је се са радошћу 
и тугом. - „Награђена је целокупна представа, па и то много значи“. Играли су 
је у Народном позоришту у Београду (1960) пред другом Титом, а после овог 
извођења добила је и најдражу критику у Политици: „Са  несвакидашњим и до-
сад невиђеним женским шармом одиграла јe своју Малчику Жижа Стојановић“ 
- написао је тада Ели Финци.

У Српско народно позориште дошла је из Ниша 1953, где је провела не-
колико врло плодних радних година. У Новом Саду је завршила и Драмску 
школу, иако се још пре тога бавила глумом и певањем у КУД-у „Абрашевић“ 
и за улогу Коштане у истоименој Станковићевој драми добила награду и по-
стала глумица.

Сећа се своје старе куће новосадске врло радо и сматра да јој је период 
боравка у Новом Саду најплоднији, ту се окућила и постала „свој човек“. Игра-
ла је у Српском народном  позоришту разноврстан репертоар. Прва улогa јој 
није била нарочито драга јер је играла старију госпођу, а дотле само разма-
жене кћери и младе љубавнице. После су долазиле улоге за улогом које су јој 
одговарале. Најрадије се сећа представе Павела Хануша Да ли је овуда прошао 
млади човек? То је мала сатирична и весела игра са музичким импровизацијама 
у којој је Жижа Стојановић играла седам ликова, где је понекад за промену 
костима имала само по пола минута времена. Партнер у овој представи је био 
Велимир Животић. - „Чини ми се да је ово моја највећа новосадска предста-
ва, јер сам кроз тих седам типова жена успела да прикажем разне карактере, 
разна доба старости, различите људске типове, а све у једном даху, у једној 
представи.“

Драге су јој и представе: Војводина, поетска панорама у два дела, са избо-
ром текстова Борислава Михајловића Михиза, Кула вавилонска, смешне сцене 
из живота једног младића и девојке који су желели да буду муж и жена и другог 
младића и девојке који то нису желели од Душка Росандића; Женидба председ-
ника кућног  савета, комедија у пет чинова са музичким нумерама од Драшка 
Шаљића и Песма од Оскара Давича у драматизацији Димитрија Ђурковића. Ту 
је играла Ану, лепу жену, која је људима у окупираном Београду била потребна, 
свакоме на свој начин. И ова представа je дошла 1960. на Стеријино позорје и 
том приликом је наш редитељ Ђурковић казао ово:

– „Давичова Песма има висок напон искрености. Читајући тај роман у тиши-
ни собе, сам, пожелео сам да оно максимално уметничко уживање и ону катар-
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зичну запрепашћеност читаоца-појединца претворим у колективни позоришни 
доживљај. Моја Песма настала је прво као драматизација - адаптација романа, а 
затим, у овој верзији, као покушај да се уобличи драматизација-драма“.

– „Схватили смо шта је наш редитељ хтео да постигне, - каже Жижа 
Стојановић - да глума буде у првом плану, режија да буде у другом плану, а декор 
у трећем, скоро небитан. Постигли смо сви заједно да се осети да је то опора 
поезија, да је Песма снажна и једноставна и блиска људима; јер у њој је машта 
јака као стварност.“

Права уметница је постала у Новом Саду, отуда је и велика везаносг ове глу-
мице за Српско народно позориште. Тада су театар сви сматрали својом другом 
кућом и Жижа се сећа да је током проба за Кулу вавилонску у зимским месецима 
била сломила ногу на поледици. То јој није сметало да долази са штакама на про-
бе и одигра премијеру на време.

– „Тек у таквим моментима се увиђало пријатељство и другарство међу ко-
легама, које сем у Новом Саду нигде нисам доживела.“

На крају нам је Жижа Стојановић казала и нешто чега јој је врло жао, а веза-
но је за њену стару кућу:

– „Са великом тугом и болом сам отишла из Новог Сада, након плодног рада 
у свим глумачким жанровима, а верујем да ме публика памти по Избирачици - 
Малчики, без и једне награде и похвале. Сматрам то донекле и својом кривицом 
јер сам непродорна и непословна, па ме то прати и даље.“

Од 1961. када је прешла у Савремено позориште у Београд, жели и чека мо-
менат да њено позориште дође на неко гостовање у Нови Сад са представом у 
којој она игра. То се десило први пут, тек недавно, ове сезоне. Било је извођење 
Сремчеве Ивкове славе у којој велике улогe имају Миодраг Петровић Чкаља, 
миљеник публике и Мића Татић, такође бивши члан ове куће.

– „Моја трема је била огромна као у почетнице, јер сам се плашила 
прижељкиваног сусрета са новосадском публиком. Како на сцену излазим 
заједно са Чкаљом, желела сам да ме одмах примете; раздрагана публика је на 
мене пренела расположење, а учинило ми се да сам чула да кажу: „Ено Жиже! и 
то је било први пут откако играмо ову представу да ја будем примећена, па тек 
онда Чкаља.“

Марина ТАТИЋ 
(16. VI 1972)
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ПРВИ АНГАЖМАН ДУШАНА ЈАКШИЋА

Већ смо раније чули да је за 
сезону 1951/52. у Српско народ-
но позориште Јован Путник по-
звао неколико младих глумаца са 
Академије и из београдских позо-
ришта. Међу завршеним студенти-
ма Позоришне академије изабрано 
је неколико најбољих који су одмах 
добили место у Српском народном 
позоришту; један од њих је био Ду-
шан Јакшић. Потреба за младим ан-
самблом је била видна јер је састав 
драме био ослабљен после одласка 
бројних новосадских глумаца 1947. у 
Југосовенско драмско позориште у 
Београд.

– „Нашли смо се заједно Мирјана 
Коџић, Ђорђе Јелисић, Мића Татић, 
Мавид Поповић, Мира Бањац, Рена-
та Улманска, Велимир Животић и ја у 
новој средини, у правом професионалном ансамблу, који је онда за мене био 
појам. Одмах сам прихватио предлог редитеља Јована Путника, који је тада био 
и директор Драме у Новом Саду, и дошао пун одушевљења у своју прву позо-
ришну кућу. Раширених руку и отворена срца сам пришао Српском народном 
позоришту и исто тако лепо био и прихваћен. Свега две позоришне сезоне сам 
био Новосађанин, у правом смислу речи, упознао се са људима, контактирао са 
њима и доживео много лепога: и као човек, и као уметник и као личност која се 
тек градила. Безмерно волим своју Стару кућу, јер је она била прекретница да 
нађем себе.“

То у чему је Душан Јакшић нашао себе, свакако је позориште, представе, 
улоге и људи око њега. Чим је дошао септембра месеца 1952. добио је озбиљне 
задатке у представама које су се спремале. Прва улога му је била у комедији 
Манде Марина Држића, затим у комедији Покојник Бранислава Нушића, па у 
Молијеровој комедији Дон Жуан. Редитељи са којима је сарађивао били су умет-
ници, помагачи младих глумаца, успостављајући међусобне контакте за разме-

Душан Јакшић као Јосип 

у представи „На западним котама”
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ну мишљења. То су биле две светле сезоне, са освеженим ансамблом и реперто-
аром који је био на завидном уметничком нивоу.

Друге године боравка у Новом Саду Душко Јакшић је наставио са радом и 
сарадњом у појединим представама. У комедији Музички naјаци Лајоша Зилахија, 
у позоришном комаду Хајдук Станко Јанка Веселиновића и у драми Теренса 
Ретигена Дубоко плаво море. И глумци и редитељи су са успехом понели терет 
савременог позоришта, јер су поједини редитељи, а највише Јован Путник, фор-
сирали младе људе да раде све фахове, а после креирао од појединих глумаца 
типове и тиме стварао позитивну атмосферу. Зато наш саговорник каже: „Им-
пулс који је Јован Путник тада дао траје и даље.“

Још због једне чињенице Душко Јакшић је везан за Нови Сад. Поред тога што је 
овде постао глумац, он ту почиње и своју певачку каријеру. Почео је као певач на-
родних песама Радио Новог Сада уз пратњу тамбурашког оркестра Јанике Балаша.

– „Нови Сад има душу, уме да веже људе за себе и сматрам да је у овом граду 
штета губити време спавајући, чак je штета за сваки проспавани час.“

Занимало нас је да чујемо какав је однос био међу колегама и какве контак-
те су глумци имали са публиком?

– „Много нас је дошло са стране у Српско народно позориште, у исти мах, а 
колеге које су у неку руку били већ староседеоци у Новом Саду су желели да нас у 
сваком погледу помогну. Тражили су нам стан да се сместимо, уводили нас у круг 
својих пријатеља и тако смо ми дошљаци врло брзо постали домаћи. Ту су били 
Љубица Раваси, Јелица Бјели, Стеван Шалајић, Фрања Живни и други и те драге 
колеге су пробудиле у мени осећај и љубав за позориште. Није било телевизије, 
ни естраде и сви су били оријентисани на театар. Долазили смо у позориште и кад 
смо имали представе и када нисмо, јер је то била наша друга кућа. Дружили смо се 
не само ми глумци него и публика. После представа су нас сачекивали са цвећем у 
руци и поклонима и тиме изражавали дивљење према нашој уметности.

Контакт са публиком, размењивање мисли, разговори о репертоару имали 
су за последицу чврсте везе које су дуго трајале и по чему су људи из позоришта 
дознавали жеље и хтења публике.“

Нови Сад је град где су се сви познавали. Сретали су се људи са сцене и гледа-
оци из партера на улици и разговарали о представама, о појединим извођачима 
и тако се стварала интимна атмосфера која се иначе тешко успоставља и налази. 
- „Оно што сам имао и доживео у Српском народном позоришту, може човек 
само да пожели и да скоро никада више не нађе такве односе и атмосферу.“

Током друге сезоне у Новом Саду Душко Јакшић је добио позив да пређе у 
Београдско драмско позориште. Колико год је Београд са својим позориштима 
најпривлачнији за сваког уметника, тешко се растао наш саговорник од Новог Сада 
и овога позоришта. - „Мојој одлуци да пређем у Београд врло су много допринеле 
неке несређене прилике, стамбене, финансијске, животне. Вратио сам се у свој род-
ни Београд, где су ми живели и родитељи, поневши из Новог Сада најлепше успоме-
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не на позориште, на колеге и на житеље са којима сам контактирао и провео две не-
заборавне године. Две године током којих сам израстао у човека, глумца, личност.“

Из наше средине прелази у Београдско драмско позориште, данашње Бео-
градско позориште. Гостовао је у Југословенском драмском, недавно 1970. и дао 
запажену улогу у Сервантесовом Дон Кихоту. После тога добија стални ангаж-
ман у Народном позоришту, где је и данас члан Драме.

Откако постоји Стеријино позорје у Новом Саду, као фестивал највећих по-
зоришних достигнућа домаће драме, Душко Јакшић чека прилику да се поново 
појави пред својом старом публиком - али је још није дочекао. Разлог томе је што је 
у београдским позориштима углавном играо у делима страних писаца. Растали смо 
се са жељом и у нади да ћемо га ипак видети на новосадској сцени.

Марина ТАТИЋ 
(16. X 1973)
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ПЕТАР ВРТИПРАШКИ  

– „ГДЕ ЈА СТАДОХ ТИ ПРОДУЖИ“

Почетком ове позоришне сезо-
не видели смо у неколико представа 
младог глумца Српског народног по-
зоришта Васу Вртипрашког. Сетили 
се времена боравка и рада у овом 
позоришту његовог оца и потра-
жили га. „Где ја стадох ти продужи“ 
поручио је врло симпатично своме 
сину Петар Вртипрашки, када се раз-
болео и морао да престане да игра у 
позоришту.

Сви се сећамо овог значајног 
глумца, који је у периоду од 1959. до 
1966. године носио први репертоар, 
играо све жанрове од комедије пре-
ко озбиљне драме до трагедије. Пра-
ви војвођански глумац, израстао на 
сценама суботичког и зрењанинског 
позоришта, доживео је свој процват у 
Новом Саду и ту остао до свог пензионисања. Није отишао у пензију Петар Врти-
прашки зато што је хтео, него што је морао. Али његов животни сан је испуњен: био 
је глумац у Новом Саду.

Чим је дошао у Српско народно позориште, још за време управниковања 
Јована Коњовића, добио је запажене улоге и увидео да овај театар није „осино 
гнездо“ како су га неки представљали, него прави професионални ансамбл са 
богатом прошлошћу и традицијом. У њему сваки глумац може много да научи, 
да буде задовољан што је члан ове Куће, па и да допринесе својим радом. Тако 
се и наш саговорник одмах уклопио у први репертоар и пробио у прве глумачке 
редове. Јер он је волео сваку улогу коју је добио, а репертоар је имао врло ши-
рок спектар боја.

Прва улога у Новом Саду била је у драми Дванаест гневних људи од 
Реџиналда Роуза у режији Луке Дотлића, са врло занимљивом садржином о 
заседању једне пороте. Затим се рађала улога за улогом, јер је Петар Вртипраш-
ки био прави професионалац, увек први на пробама, међу првима би научио 
улогу, тако да се са њим лако радило. Знало се да Лала, како су га колеге звале, 

Петар Вртипрашки
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може и хоће све да уради. Такав рад морао је да уроди плодом. Већ у сезони 
1962/63. играо је у Интимним причама Миле Марковић, које су рађене као че-
тири драмске слике. За улогу у другој причи, Он је дошао, Петар Вртипрашки је 
глумећи лик Николе Петровића добио Стеријину награду за 1963. годину. Све је 
обично и свакодневно у овој драми; на вратима једне девојке осванула је кита 
љубичица, пажљиво увијена у белу меку хартију. По степеницама исте зграде 
је тихо, скоро бешумно, корачао један човек и грчевито се држао за ограду 
пењући се. Готово истодобно у стану број шест једна жена је осетила „да се пе-
сак ипак не рони под њеним ногама“. - У стану поред, друга жена посматра како 
се мали канаринац копрца у мачијим шапама. И то је све везано за ове приче, 
сасвим обично, а ипак мало тужно.

Већ следеће сезоне у Новом Саду, као и у свим великим позориштима у 
земљи и Европи, славила се четирстогодишњица рођења највећег драмског 
писца света Виљема Шекспира. И у Српском народном позоришту ова прослава 
обележена је премијером Шекспирове трагедије Јулије Цезар у којој је насловну 
улогу тумачио Петар Вртипрашки. Са овом трагедијом наше позориште ишло 
је на гостовање у Сарајево где је била југословенска Шекспирова прослава, а 
наш глумац је добио посебну похвалу и повељу за своје тумачење улоге Јулија 
Цезара. Тада се већ видело да глумац Вртипрашки представља стуб средње 
генерације глумаца.

У сећању Петра Вртипрашког остала је и драма Ђорђа Лебовића, чија дела 
Српско народно позориште прво изводи. То је драма Халелуја, која је после Не-
беског одреда нудила необичну мешавину сентименталности и ироније - и нуди-
ла представи посебан стравични хумор. Драму је режирао Димитрије Ђурковић, 
а главне ликове бивших логораша, Зероа и Пипла поверио је Петру и Васи Врти-
прашком који је тада био ученик Драмског студија. То је први прави сусрет оца 
и сина на сцени и у драми, која има импресивност дечачке успомене, виђене 
очима Пипла. Живот се преплиће у Халелуји широко и природно, на оштрици 
спајања трагике и хумора. Све је реско као ружан, непријатан сан, осунчан а хла-
дан, сан детета које је било осуђено да преживи нешто што није за његов узраст. 
Ова драма је била приказана на Стеријином позорју априла 1965. и доживела 
велики успех. На овом Позорју је Петар Вртипрашки добио награду Новинско 
издавачког предузећа Дневник, за улогу Зероа.

Сезона 1965/66. била је најплоднија, са великим улогама и са доста 
премијера. Радили смо Филумену Мартурано комедију Едуарда де Филипа, за-
тим Поп Ћиру и пoп Спиру Стевана Сремца, па Госпођу министарку Бранислава 
Нушића и Фамилиjy Софронија А. Кирића по текстовима Јакова Игњатовића. „Ја 
сам много волео своју улогу у Филумени Мартурано и о томе бих нешто рекао. На 
новосадској сцени ова комедија доживљава своје прво извођење на српскохр-
ватском језику. Уло гу Филумене у нашој поставци играла је Љубица Раваси, а 
ја главну мушку улогу Доменика Соријана. Редитељ Миленко Шуваковић je на 
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првим пробама казао да се ова представа у свету игра много и да су је играла 
велика глумачка имена. Схватили смо озбиљност повереног задатка, прионули 
на рад и направили врло добру представу, дело које је без протоколарне визе 
нашло своје место у нашем театру“.

Добри односи међу глумцима и редитељима, пријатељство са публиком 
преко сцене дошли су до изражаја у позоришном комаду Породица Софронија 
Кирића у којој Вртипрашки игра Софру, домаћина породице. То је права 
војвођанска представа са много личности и сви су некако род, једни другима 
и помажу и сметају, али када је реч о озбиљним пословима сви постају сложни. 
Шаренило сцене, мешавина стилског намештаја, грађански костими прошлога 
века допринели су да ова представа постане свима драга и симпатична, да се 
сви сетимо наших предака и да за тренутак зажелимо повратак таквог начина 
живота. А Софра Кирић координира фамилијом, представља озбиљног оца и до-
брог трговца, човека који некада попусти својим страстима, да би одмах затим 
постао опет онај прави „аустроугарски“ господин, који пати од положаја и титу-
ла. Тај и такав Софра остао нам је у сећању као и сви остали протагонисти ове 
представе, а Петар Вртипрашки је и за ову улогу добио награду за најбољу муш-
ку улогу на XVI сусрету војвођанских позоришта и тиме потврдио још једанпут 
своје глумачке квалитете.

Није било потребно да у разговору с овим човеком поставимо питање о на-
градама, јер је он скоро за сваку представу и улогу добио неко признање, мада 
смо и о томе нешто и рекли, али у тој маси остварења, за релативно кратко вре-
ме од осам сезона, није чудо да смо још једну заборавили. То је награда Драм-
ских уметника Војводине за 1963. за улогу Губернатора у истоименој представи 
Кручковског. Нека не изгледа нескромно што смо и ово подвукли, јер је Лали, 
како су колеге из милоште звали Вртипрашког, ово врло драга награда - зато 
што су му доделили сами глумци који најбоље знају шта је уметност у позоришту.

Само још једном је покушао после срчаног напада да се појави на сцени, 
опет у Лебовићевој драми Викторија, али је већ од почетка имао алтернацију 
за улогу Зелмана Левентала и није издржао. Заменио га је у овој улози Драгутин 
Колесар, а у позоришту уопште, његов син.

Марина ТАТИЋ 
(21. XI 1973)
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ВЕЛИКИ СОПРАН  
БОЖЕНА ДУБСКА

Крајем прошлога века у увек 
златном Прагу рођена је Божена 
Дубска која у Новом Саду живи још 
од 1920. године. Из Прага, где је 
завршила Музичку академију у кла-
си професора Карела Бурјана тено-
ра, долази у Београд у посету својој 
сестри која је била ту удата. На 
једном пријему нашли су се са Ста-
ниславом Биничким, директором 
Београдске опере, који је Божену 
Дубску позвао на аудицију и одмах 
је и примио за солисту - драмског 
сопрана.

29. новембра 1920. почиње рад 
оперета и опера у СНП-у. Јавност 
хвали репертоар и идеју да се ин-
тензивира музички живот у Новом 
Саду. Прва опера изведена ове се-
зоне је Вертер у којој новоангажо-
вана солисткиња Божена Дубска 
добија партију Шарлоте, а тенор Армиди пева насловну ролу, а и режира ову 
оперу. Тако је оперски ансамбл појачан са Милом Левовом, Боженом и њеном 
сестром Карлом Дубском. А ко је тада већ био у Опери, питали смо нашу са-
говорницу?

„Када сам ја дошла у Српско народно позориште и Нови Сад, за који сам 
тада први пут и чула, управник позоришта био је Коста Луковић, а редитељ 
и диригент Хинко Маржинец, војни капелник. Од солиста у опери су били: 
Драгомир Кранчевић, Виктор Григоријев и Драгутин Врбањац сви тенори; а 
баритони Николај Баранов, В. Ширај и „танцкомик“ Клеменс Клеменчић. Ново-
ангажовани диригент био је Ловро Матачић, велики југославенски музичар. 
Већина чланова опере, како солиста тако диригената и чланова хора и играча 
у балету, били су са стране. Највише их је било из Совјетског Савеза, па из 
Чехословачке, затим из Пољске и само неколико из Италије. Остали су били 

Божена Дубска Адамовић
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наши држављани. Сада већ са правом то могу да кажем, јер се осећам потпуно 
Југословенком.“

И у женском делу ансамбла опере било је добрих певача из разних крајева 
Европе: Надежда Архипова, колоратурни сопран, радила је и као хоровођа, а 
и као педагог соло певања, Јелва Јоцић, такође сопран и Вера Горскаја, алт. Ба-
летски играчи су сви били Руси, а играли су углавном у операма и оперетама, 
а врло ретко су давали посебне балетске представе. Ово нас је у детаље инте-
ресовало, јер je то било време оснивања и развијања Опере у Новом Саду - а 
нашли смо праву личност у Божени Дубској да нам о томе све ово каже. Јер, 
она је била један од оснивача наше Опере и свестрани музички педагог.

Већ почетком фебруара исте сезоне, постављен је за новог управника Пе-
тар Коњовић. Његовим доласком оперска трупа је попуњена већ наведеним 
члановима.

Прва представа је обично глумцима и певачима најдража и остаје им у 
најпријатнијем сећању. Међутим Божени Дубској је драга и прва и све остале 
роле до одласка са сцене. Све су joj једнако драге, како она каже „јер је све 
певала пуним срцем, свим нервима и целим телом тако да ме је свака партија 
сву ангажовала и исцрпла“.

Ипак смо почели да говоримо редом о операма и сетили се прве. То је 
била већ поменута опера Маснеа Вертер. После тога дошле су друге опере и 
друге улоге: Пучинијеве опере Тоска и Мадам Батерфлај у којима је певала на-
словне роле, Вердијев Трубадур, затим је Марженка у Проданој невести Сме-
тане, па Дијана у Орфеју у паклу, Антонија у Хофмановим причама, Маргарета 
у Фаусту и Татјана у Евгенију Оњегину. На последњој представи у редовном 
ангажману певала је Тоску - 103. пут.

После 1930. одлази из Новог Сада у Београд где је једно време била со-
листа опере, затим одлази за редовног члана опере у Загреб, па на гостовања 
у Брно, Плзен, Братиславу и друга већа места Европе где са успехом пева мно-
ге арије.

Када се данас сећа своје старе позоришне куће, а за своју кућу сматра 
Српско народно позориште у Новом Саду, радо се сети свих својих колега и 
данашњих чланова и певача новосадске Опере који су били њени ученици. 
Партнери су јој били сви једнаки, помагали су једни другима, Божена Дубска 
помагала је свима у позоришту, као и после у сваком послу. Ни једног момента 
се није покајала што је дошла у нашу земљу, воли је као своју и радила је свес-
но и савесно као што би радила и у својој домовини.

У Новом Саду она је била и оснивач Музичке школе Исидор Бајић, која је 
почела са радом свега пар месеци касније од новосадске Опере.

Најдража награда овој дивној жени, врсном уметнику је Почасна диплома 
Матице српске од 19. априла 1951. за савестан рад и допринос на музичком 
пољу у Новом Саду.
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После другог светског рата Божена Дубска ради само као музички педа-
гог у Музичкој школи Исидор Бајић и спрема генерације и уметнике за соло 
певање. Годину дана после рата она је са својом колегиницом Вером Тошић 
радила бесплатно да би купиле први клавир за обновљену школу.

Позоришне сезоне 1950/51. појавила се још једанпут на сцени. Редитељ 
Цирил Дебевец је поставио Вердијевог Трубадура са доајенима оперске сцене 
у главним улогама. Грофа Луну певао је Рудолф Ертл, Леонору Божена Дубска, 
а Ацучену Евгенија Ваљани сви као гости. Одмах је симпатично констатовано 
да представа мора да успе јер је стара, наиме троје носилаца главних рола 
су имали у збиру 240 година. Овом опером дириговао је Лазар Бута, а ос тале 
улоге су певали Озрен Бингулац, Мирко Хаднађев и други.

Пре десетак година била је једна од премијера Гуноовог Фауста, Божена 
Дубска је са својим супругом присуствовала овом извођењу и на првој паузи 
добила огромну корпу цвећа. Није веровала да је то њој намењено док није 
прочитала писамце које су јој њени обожаваоци послали као првој Маргарети 
ове опере. Сетили су је се после толико година па су разумљиве сузе у очима 
ове уметнице када о томе прича.

Марина ТАТИЋ 
(21. I 1974)
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ЖИВОТНИ ПУТ  

ХРИСТИНЕ И БРАНКА ТАТИЋА

Супротно свим другим облици-
ма уметности, глумачка уметност је 
временски ограничена, везана само 
за представу; она у глумцу сазрева 
и уобличава се у низу проба, рађа се 
на позорници са дизањем завесе и 
умире после њеног спуштања. Дав-
но је казано да је глумац један од 
највећих уметника и мученика, али у 
најлепшем смислу те речи.

А када се комад скине са репер-
тоара, када се година наниже на годи-
ну све падне у заборав. Шта од свега 
тога остане глумцу или после њега? 
Плакат, понека фотографија, неколи-
ко бољих или горих критика, често 
шкртих које много не кажу, али могу 
дубоко да заболе.

Такве плакате, фотографије и критике показала нам је Христина Татић, при-
сетила се детаља прошлости, свог глумачког лика и животног пута с покојним му-
жем Бранком Татићем.

– „Рођена сам у глумачкој породици у Скопљу, сестра ми је била глумица, а 
после редитељ, а мати кројачица у позоришту. Удала сам се 1939. опет за глум-
ца и од тада и у мојој новоснованој породици, позориште постаје главна живо-
тна преокупација. У Нови Сад смо дошли 1945. и одмах обоје постали чланови 
Војвођанског позоришта у Новом Саду“.

Сазнали смо да је Бранко Татић био глумац у Новом Саду још и пре рата, али 
само кратко, једну сезону. То је било у сезони 1931/32, кад добија главну улогу у ко-
маду Бисерна огрлица. У трупи новосадског Позоришта били су тада још и Никола 
Динић, Светислав Савић, Рахела Ферари, Елка Мацол и други.

Од сезоне 1945/46. Христина и Бранко Татић су стално заједно у Новом Саду 
у Српском народном позоришту. Ту су наишли на врло добар пријем управника 
Жарка Васиљевића и целе управе коју су сачињавали Јован Коњовић, Лука Дотлић, 
Драгомир Кранчевић, Вера Максимовић и Милена Котрошан. Били су другарски и 
пријатељски примљени и од колега глумаца и одмах се „упрегли“ са њима заједно 

Христина Татић
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да раде све за позориште. Првих не-
колико месеци радило се за храну, 
без плате. Били су сви сироти и позо-
риште и глумци, па су жене, глумице 
предузеле да спремају салу и сцену 
само да би позориште могло да ради.

– „Активност глумаца у послерат-
ном периоду била је много већа него 
данас, због потребе ширења културе. 
Одлазили смо у фабрике, на градили-
шта, на радне акције и тако давајући 
представе заинтересовали смо ши-
роке слојеве радника за позориште, 
па су они после сами долазили на 
представе.“

Током разговора одмах се наметнуло питање о заједничком раду ово двоје 
глумаца, који су за разлику од осталих брачних парова тада ангажованих, често 
играли заједно у поделама. Али код професионалаца глумаца је неписани обичај 
да се муж и жена на сцени ако треба, и не познају и не сретну, а сигурно не сме ни 
да се примети да су они у браку.

Замолили смо Христину Татић да нам она прво каже нешто о својим најмилијим 
улогама?

– „Прва представа у Новом Саду у којој сам играла је Нушићева Госпођа минис-
тарка, у режији покојног глумца и редитеља Аце Стојковића. Играла сам кћерку 
Анку, а партнер ми је био Станоје Душановић, који је тумачио лик Чеде. Врло смо 
се лепо слагали и сарађивали, тако да је и комедија била успешна. Драга ми је и 
комедија Шкваркина Туђе дете коју је режирао новоангажовани редитељ Бора 
Ханауска. Улога Зине ми је помогла да пребродим кризу играња са глумцима који 
су већ дуже омиљени у једном театру и у једном месту. Главне улоге су тумачили 
Синиша Раваси, Рахела Ферари, Олга Животић и Нада Хет.“

Војвођанско народно позориште, као и друга позоришта у нас, унело је у свој 
репертоар оперету, позоришну форму која се мало неговала, а која је публици 
блиска. Тако је на сцену постављена стара француска оперета Мамзел Нитуш и 
Лехарова Шева у којима је наша глумица била ангажована и као певачица. У овим 
оперетама певала је и Зденка Николић, а играли су и два изразито добра глумца 
Милан Ајваз и Стојан Јовановић. - „Ти дани су ми остали у врло лепој успомени“, 
присећа се Христина Татић.

Следећих сезона позориште прелази из „Католичке порте“ са мале сцене 
и летње позорнице на Велику сцену у Дом културе, где се и данас налази. По-
зоришту се пружају веће могућности и бољи услови за рад, тако да се делат-
ност проширује и на Оперу. Ређају се и нови управници: Богдан Чиплић, Јован 

Бранко Татић као Журден

у „Грађанину племићу”
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Коњовић, Влада Поповић, Станко Бајић, Душан Поповић и други и сви врло брзо и 
лако успостављају контакте са глумцима.

– „Желим да кажем нешто и о редитељу Јурију Ракитину од кога сам највише 
научила. Он је био човек који је сва своја искуства несебично преносио на младе 
и имала сам то задовољство да играм у неколико његових режија: Максим Горки 
Васа Железнова, Антон П. Чехов Вишњик и Молијер Учене жене.“

Једном је приликом и сам редитељ казао - да му највеће задовољство ствара 
када Татићеви играју у његовој режији, а нарочито Бранко, јер је он и студирао код 
Ракитина. Жеља овога редитеља је била да и њихова деца буду глумци, јер су од 
малена имали од кога да стичу искуства. Ова „опорука“ Јурија Ракитина се оства-
рила, млађи син Јосиф је завршио Академију за позориште, филм и телезизију у 
Београду и постао глумац.

– „Наше заједничке представе су и оне које је Бранко Татић и режирао и у 
којима је играо главне улоге. То су: Сремчева Зона Замфирова и Добричанинов 
Заједнички стан. Обе ове представе су биле добра глумачка и режијска остварења.“

У Српском народном позоришту обоје Татићевих остају до пензионисања, а 
настављају везу с позориштем.

Тридесетогодишњицу свога рада прославио је Бранко Татић у Српском на-
родном позоришту 1952. представом Чича Илије Станојевића Дорћолска посла.

Бранко Татић се вероватно задржао у сећањима старије новосадске публи-
ке, као незабораван тумач свих улога од епизодних до главних. Играо је Шмагу у 
комедији Без кривице криви, господина Журдена у Грађанину племићу, Лињајева у 
драми Вуци и овце, Бокчила у Дунду Мароју, Калчу у Ивковој слави, Јованчу Мицића 
у Путу око света и Хаџи Замфира у Зони Замфировoj.

У комедији Дундо Мароје има једна сцена у којој стражари одводе Дунда у за-
твор, а слуга Бокчило се склања у фонтану. Када се сцена рашчисти излази слуга 
и увек се на тим местима гледалиштем пролама смех и аплауз. Било је гледалаца 
који су по неколико пута долазили на представу да ухвате тренутак када се Татић 
склања, а редовно су пропуштали да уоче тај моменат. Наиме, глумац је то тако 
вешто чинио да се некада и са колегама кладио да то неће запазити. По правилу 
он је добијао опкладу.

Савладан тешком болешћу, којој се годинама одупирао, умро је 26. јуна 1965. 
Бранко Татић, првак драме Српског народног позоришта, истакнути позориш-

ни и филмски глумац. У некрологу у Дневнику тога дана је записано: - „По свом та-
ленту и изванредним глумачким могућностима, развијеном смислу за понирање у 
психу ликова које је тумачио и осећању за њихово грађење до најситнијих детаља, 
Татић је био маркантна сценска личност, један од оних који чине част ансамблу 
којем припадају“.

Данас Христина Татић чува љубоморно албуме фотографија са њиховог 
заједничког глумачког пута и радује се свакој новој улози сина - глумца.

Марина ТАТИЋ 
(28. II 1974)
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РЕДИТЕЉСКИ И ФЕСТИВАЛСКИ ДЕБИ  

ЈОВАНА ПУТНИКА

Ових дана смо на прагу XIX 
Стеријиног позорја, фестивала позо-
ришних кућа из целе Југославије. А 
како је све то почело, сетили смо се 
у разговору са Јованом Путником, 
редитељем, који је режирао пред-
ставу која је била учесник на првом 
Стеријином позорју, још априла 1956.

У жељи да се што свечаније 
прослави 150-годишњица рођења 
и 100-годишњица смрти нашег ве-
ликог комедиографа Јована Стерије 
Поповића, предложено је да се уста-
нове сталне југословенске позориш-
не игре - Стеријино позорје, које би 
се сваке године одржавало у Новом 
Саду; на коме би се додељивала Стеријина награда за савремено домаће драмско 
дело или драматизацију; за представу у целини, за режију, за глумачка остварења, 
инсценацију и костимографско остварење, с тим да се у првој години награда 
додели само за остварења у представама Јована Стерије Поповића. Те прве го-
дине Стеријиног позорја Српско народно позориште из Новог Сада учествовало 
је у конкуренцији за награду са две Стеријине комедије: првог дана је изведена 
комедија Родољупци у режији Јована Коњовића, а последњи дан Игара је била 
представа Скендербег у режији Јована Путника. Тако је он већ на I Стеријином 
позорју доживео свој  фестивалски деби.

Јована Путника за Српско народно позриште у Новом Саду вежу и многе 
друге представе. То је Кућа где је постао прави, самостални редитељ, јер пре 
доласка у Нови Сад Јован Путник је завршио Филозофски факултет и Позоришну 
академију у Београду, где је и почео као асистент редитеља у Народном позо-
ришту.

После годину дана рада у Београду Јован Путник долази у Народно позо-
риште Дунавске бановине у сезони 1939/40. Управник позоришта био је Марко 
Малетин, а директор драме Жарко Васиљевић и обојица су се очински постави-
ли према младићу који је скоро у „кратким панталонама“ дошао у нову средину. 
Одмах је добио озбиљне задатке, тако их схватио и, вероватно, зато и успео.

Јован Путник
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„Прва моја професионална и донекле самостална режија је комедија Кло-
да Андреа Пижеа Срећни дани. Кажем, донекле самостална, јер сем теоретског 
знања о режији, једва да сам знао да макнем на сцени и да није било Ми ленка 
Шербана сценографа који ми је дао многа решења, не знам како бих дошао до 
премијере“.

Након премијере изашла је повољна критика у листу Дан, о младом редитељу 
који је талентовано дебитовао: - „Музику за његову режију дао је његов колега 
са Академије Бомбардели. Сценограф му је неуморни Шербан, с којим налази 
заједнички језик. Играју му млади глумци Каћа Шербан, Марија Кајтас, Сафет 
Пашалић, који схватају редитељску концепцију. То је била новина пуна свежи-
не. Играло се без суфлера. Темпо узвитлан. На сцени је била стварност истински 
убедљива. По свему се видело да млади Јован Путник зна шта хоће.“

Овај редитељ десет дана касније, непојмљиво за данашња схватања, излази 
са новом премијером Ибзенових Авети. То је његова друга режија у Новом Саду, 
много озбиљнији задатак за младога редитеља, али је успех опет поновљен. И 
о овој премијери сазнајемо неке детаље из тадашње штампе. Рецензент листа 
Дан Л. Дотлић пише: - „То је опет био успех. Шербан је са редитељем синхрони-
зовао сценографију пуну мистике и симбола. Млади глумац Горчило Николић 
остварио је улогу Освалда, снажно, психолошки простудирано и импресивно... 
Љубица Драгић потресно је креирала гђу Алвинг, нијансирано оживљавајући 
улогу жене која пати, а Каћа Шербан је била пријатно изненађење.“

После ових успелих драмских премијера, наш редитељ се уклапа и у музич-
ку активност свога позоришта и суделује као помоћник редитеља у оперетама 
Служавка од Перголезија и Апотекар од Хајдна. То је био успешан старт младог 
музичког ансамбла захваљујући целој екипи. Међутим, стварање праве опере 
омели су ратни догађаји, као и све друго.

– ,,На крају овог свог боравка у Новом Саду, периода када су у позоришту 
биле видне иновације у разним поставкама старих и нових позоришних кома-
да, сетио сам се једне своје режије Стеријиног Кир Јање. Мој драги управник, 
покојни др Марко Малетин, често је присуствовао пробама не најављујући свој 
долазак. На првој сценској проби, ствари лете са једног краја на други, глумци 
излазе кроз орман, а ја шетам салом и наиђем на управника који ме забринуто 
запита: „Реци, Ба то, који је ово комад“. Тада сам увидео да ни у новаторству на 
сцени не треба претеривати.“

Други период боравка у Српском народном позоришту у Новом Саду 
Јован Путник проводи од сезоне 1951/ 52. и овај период сматра за свој најбољи 
и најплоднији рад. Када је дошао у позоришту није затекао онај свој „ансамбл 
срећних дана“, јер су многи од његових колега страдали у рату. Почео је да 
сарађује са новим људима (управник је тада био редитељ Јован Коњовић), затим 
се прихватио дужности професора у Средњој глумачкој школи, једно време Пут-
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ник је био директор Драме (у време управниковања Олге Арсенијевић), а потом 
и редитељ у Драми и Опери.

Прве две сезоне Путник је био ангажован као редитељ Опере и из тог вре-
мена ћемо навести само неке опере: Мадам Батерфлај, Слепи миш, Андре Шеније, 
Орфеј, Кармен и друге. Тада је драмске представе мање радио.

Али још 1952. режира драму Федерика Гарсије Лорке Дом Бернарде Албе 
и тиме почиње „серију“ Лоркиних дела, за које каже да има посебан афинитет. 
Следећа Лоркина драма је била Крвава свадба у коју је редитељ унео колорис-
тичка и графичка решења за допуну сцене уз музику и игре шпанског поднебља. 
Можда је најинтересантније, постављена као фарса, љубавна алелуја у пет сли-
ка, Лоркино дело Љубав дон Перлимплина за које редитељ Путник чува одломак 
из критике М. Бабинке из новосадског Дневника од 5. фебруара 1957:

„Неће бити чудно ако гледалац ове ванредно припремљене представе за-
пази редитељево интересовање и инсистирање на оном филозофском у Љубави 
дон Перлимплина. - Путник је готово несебично истицао оно подповршинско 
и несценско. Али му тај утисак неће сметати при закључку да је ова представа 
једна од најуигранијих и редитељски најдоследније вођених представа.“

И на крају нашег разговора, враћамо се на Стеријино позорије, на IV 
југословенске позоришне игре, где сте са представом Радоја Домановића 
Страдија не само учествовали него и тријумфовали: однели награду за најбољу 
представу у целини и за режију!

– „У режији сам за основу узео игру маште, идући за Домановићевим темама и 
усвајајући његове слободе. То значи да је отворено широко поље: од дечије наив-
ности до персифлаже, од гротеске до потресне драме, тражећи у свакој комбинацији 
језгро истине. И ова игра је местимице преоштра, баш права домановићевска, али 
је хумана и због тога - добра. Тешко је одредити где у сатири престаје смех, а где 
почиње критика. Но само они који се осећају снажнима, могу се мирно насмејати и 
сами себи. Тај смех још више развија хуману вредност живота и позитивна етичка 
настојања друштва и појединца у њему. Требало је томе делу од његовог сопственог 
материјала покушати скројити ново одело, по могућности трајно, неподериво.

То може да учини само добар ансамбл, па се то и десило.
После представе Домановићеве Страдије, познати редитељ и драматург, 

књижевник др Братко Крефт је рекао: ,,У склопу савременог југословенског 
стваралаштва реализација Страдије Српског народног позоришта је, по мом 
мишљењу, једна од најсмелијих и најзанимљивијих покушаја да се на сцени 
оствари синтетички театар у пуном смислу те речи.“

Овај период боравка у Новом Саду, када је Јован Путник одлазио и враћао 
се, али као гост донели су као резултат констелације уметничких снага и 
руковођења позориштем, репертоарском политиком прво преко управника Ра-
домира Радујкова, па затим на почетку управниковања Милоша Хаџића, пуни 
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процват овом Позоришту и поставили га по ко зна који пут у први ред позориш-
них кућа у земљи.

Наш саговорник из Новог Сада одлази у Београд за уредника културне ру-
брике Радио Београда и у Београдско драмско позориште за редитеља. Након 
тога проводи пар година у Француској и пре пет година се враћа у земљу.

– „Од дана повратка до данас ја нисам крочио као редитељ у Српско народ-
но позориште, које ме је случајно или намерно заборавило, а ипак га осећам 
својом матичном кућом, за коју сам везан по датумима и представама и својим и 
туђим. Јер оне дају карактеристику физиономије моје генерације.“

Марина ТАТИЋ 
(25. III 1974)



70

 
РЕДИТЕЉ ЈОВАН КОЊОВИЋ

Прве дане у Новом Саду Јован 
Коњовић је провео као гост у сезони 
1939/40. и ту остао до рата. У том пе-
риоду је Уметничко позориште из Бе-
ограда било стални гост Позоришта 
Дунавске бановине и дало са успехом 
две представе у адаптацији Јована 
Коњовића Дунда Мароја и Крајцерову 
сонату. Последња представа пред суд-
боносне мартовске догађаје 1941. била 
је Крајцерова соната у драматизацији 
Јована Коњовића. Даљи рад позо-
ришта осујећен је насталим ратним 
догађајима и прекинут је плодан пе-
риод у развитку позоришне уметности 
у Новом Саду. Али после победе наше 
народне револуције рад се наставља 
са новим еланом, са подмлађеним ан-
самблом и редитељима.

У редован ангажман Јован Коњовић долази на позив тадашњег управника Жар-
ка Васиљевића 10. децембра 1944, а два дана касније наименован је за директора 
Драме и сталног редитеља.

Каква је била ситуација у Новосадском позоришту тих последњих ратних дана?
– У Новом Саду је било свега двоје или троје глумаца, сећам се Лазе Лазаревића 

и Михајла Марковића, сина велике глумице Милке Марковић. Канцеларије су се на-
лазиле у Градској кући, а од особља су радили једино Стева Максимовић као адми-
нистративни службеник и Вера Мишковић као рачуновођа. Још од пре рата ту је 
био сценограф Миленко Шербаи који је заједно са мном почео да организује рад на 
формирању нове трупе глумаца. Тада су дошли Синиша и Љубица Раваси, али то још 
није био ансамбл у целини и ја одлазим у Панчево, камионом до Београда, па парним 
шлепом до Панчева, да позовем глумце у стару матичну позоришну кућу. Наиме, у 
Панчеву је била позоришна секција Позоришта Дунавске бановине окупљена око др 
Марка Малетина, а редитељ је био Александар Верешчагин.

Чија је била идеја да се у Панчеву потраже глумци за новосадско Позориште?

Јован Коњовић
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– Управник Жарко Васиљевић је имао увид у ситуацију и рад ових глумаца и по-
зоришта и он се сетио да у Панчеву има неколицина чланова који ће радо пристати 
да се врате у Нови Сад у Војвођанско народно позориште.

Из Панчева су том приликом прешли Љубиша Иличић, Драгомир и Ружа 
Кранчевић, Никола Митић, Славко Симић и други. И Београд је био оаза где је наш 
саговорник потражио глумце који су вољни да дођу у Нови Сад. Како је новосад-
ско Позориште кућа са богатом позоришном традицијом Јован Коњовић је фебруа-
ра 1945. довезао „пун камион глумаца“ из Београда: Виктора Старчића, Александра 
Стојковића и Рахелу Ферари, који су већ и пре били чланови позоришта; затим Олгу 
Животић, Петра Стојановића-Словенског, Веру Петрић, Наду Хет, Стојана Јовановића.

– „А можда сам некога и заборавио да споменем“ - пита се Коњовић.
Како су се ти људи снашли у новој средини и где су се сместили?
„Претходно сам са Шербаном средио зграду и салу где ће се одржавати пробе и 

представе, али смо били без намештаја и столица за публику. Ово смо допремили из 
такозваних фашистичких магазина, а ту набавили и доста намештаја за глумце који 
су дошли. Они су овај намештај добили на реверс па су када су могли то исплатили 
Управи народних добара. А станова је тада било да се могло бирати, тако је шест глу-
мачких породица чак смештено у конфорне станове у центру, тачније у Католичкој 
порти.“

Пре спремања прве премијере у Нови Сад се вратио из заробљеништва Станоје 
Душановић, а његова супруга Илинка је дошла из партизанског позоришта. Тако је 
глумачки ансамбл био спреман да прихвати све задатке који се пред њега ставе и да 
позориште почне са радом.

Војвођанско народно позориште је дочекало своју прву послератну премијеру 
17. марта 1945. То је била драма Најезда Леонида Леонова у режији Јована Коњовића. 
Новосадски дневни лист Слободна Војводина је тога дана донео вест о почетку рада 
позоришта: „Данас је премијера драме Најезда од савременог совјетског писца Ле-
онова. Главне улоге играју: Виктор Старчић, Милан Ајваз, Раваси, Симић, а од жена 
Ферари, Олга Животић и Белић.“

Сетили смо се даље да је Јован Коњовић имао још дужности у Војвођанском 
позоришту и замолили ra да нам каже нешто из периода његовог управниковања.

– „За ово време од 1949. до марта месеца 1952. када сам био управник била је про-
слава деведесетогодишњице постојања Позоришта у Новом Саду. За ову прославу 
која се одржавала крајем децембра 1951. спремили смо домаћу драму Лазе Костића 
Максим Црнојевић, али смо ову прославу искористили за нешто много битније, о чему 
бих хтео да кажем. Ради се о називу позоришта. Пред почетак славља, једног дана 
долази код мене у канцеларију друг Лука Дотлић, тадашњи секретар Позоришта, и 
предлаже ми да би било лепо и добро да се овај моменат прославе, најстарије позо-
ришне куће у земљи, искористи и да позориште добије своје старо традиционално 
име - Српско народно позориште. Јер када је стара зграда Дунђерсковог позоришта 
изгорела, формирано је Новосадско-осјечко позориште, које животари као несуб-
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венционисано тело, дајући више или мање добре представе. Тако Српско народно 
позориште, кроз Друштво за Српско народно позориште једино чува архивску грађу 
и успомене, а није имало могућности за прави раст и развој.

Формирањем бановина одвојила се трупа из Новосадско-осјечког позоришта 
па је формирано позориште Дунавске бановине које носи то име до рата. Током 
1944. још за време Војне управе позориште постаје Војвођанско, а у свечаном тре-
нутку прославе деведесетогодишњице постојања добија поново назив Српско на-
родно позориште које и данас носи. Предлог за прихватање новог, односно старог 
имена, наилазило је на неразумевање неких политичких руководстава, али уз усме-
на тумачења и писмена образложења прихваћено је и званично потврђено. У име 
Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине проглашење имена, тј. враћање на 
старо прочитао је друг Радомир Радујков на свечаној Академији.“

Опет смо на прагу једног Стеријиног позорја, а како је то почело дознали смо у 
разговору са Јованом Коњовићем, који је режирао првоизведену представу Јована 
Стерије Поповића на Стеријином позорју - Родољупце.

– „Прослава 250-годишњице рођења и 100-годишњице смрти Јована Стерије 
Поповића требало је да означи почетак савременог третирања и приказивања наше 
старе и класичне драме. Чинило се да је прави циљ те прославе баш у томе. Зато је 
на репертоар Српског народног позоришта стављена изванредна Стеријина сатира 
Родољупци, која је режирана друкчије у време владавине социјалистичког реализма. 
Била је постављена, - каже редитељ Коњовић, - тако да се покаже оновременско по-
зориште, на бурићима је начињена цела сцена (сценографија Стевана Максимовића), 
са позоришним фамулусом који обичним звоном позива публику; а на позорници је 
постављена рампа од воштаних свећа. Гравира израђена у сепија тоновима, а кости-
ми Милице Бабић били су сликани, по кроју бидермајерски, опревладавале су боје 
од окера до смеђе. Ова представа је била композиционо јединствена, а Љубица Ра-
васи је добила награду за најбољу женску улогу I Стеријиног позорја.“

У СНП-у у Новом Саду је др Јован Коњовић радио једину сценографију у свом 
уметничком раду, са редитељем Јуријем Ракитином, Голдонијеву Мирандолину, а 
овај његов рад једино може да се повеже са његовом докторском дисертацијом, јер 
је он докторирао на сценографији првих професионалних позоришта у Загребу из 
XVIII века, која су своје представе играла на немачком језику.

Из Новог Сада одлази редитељ у Београд за уредника Драмске редакције на 
телевизији и за сталног телевизијског редитеља. Само још једанпут долази као гост у 
Српско народно позориште да режира једну драму и једну оперу. Поменућемо само 
оперску режију у сезони 1966/67, за коју је др Коњовић и интимно везан; то је музич-
ка драма његовог оца Петра Коњовића Кнез од Зете.

Марина ТАТИЋ 
(17. IV 1974)
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ДАНАС САМО ГЛЕДАЛАЦ

У досадашњим разговорима 
са глумцима и редитељима који су 
своје уметничке дане проводили у 
Новом Саду и Српском народном 
позоришту, нисмо још наишли на 
особу која је након одласка из но-
восадског Позоришта престала 
да буде даље глумац. Сетили смо 
се таквог бившег глумца, отишли 
у Окружни суд и на вратима једне 
канцеларије на првом спрату про-
читали: Зијах Загорчић, заменик 
окружног јавног тужиоца.

Низала су се питања и из разго-
вора смо дознали о времену када је 
данашњи правник и заменик јавног 
тужиоца био драмски уметник. 
Дознали смо да је Зијах Загорчић 
завршио Позоришну академију у 
Београду 1957. у класи професора, 
покојног Јозе Лауренчића и као стипендиста мостарског Народног позори-
шта, у свом родном Мостару и почео да глуми. Радо је отишао у мостарски ан-
самбл, јер су многе његове колеге из исте генерације остале без запослења, 
а у Београду је ангажован само Драгомир Бојанић - Гидра у Народном позо-
ришту и Милутин Бутковић у „Бошку Бухи“.

– Занима нас када сте и зашто прешли у Нови Сад?
–  Српско народно позориште је у сезони 1960/61. славило своју стогодишњи-

цу постојања, а директно пред прославу су гостовали у Мостару са представама 
Покондирена тиква Јована Стерије Поповића и Небески одред Ђорђа Лебовића, 
па ми се учинило да је ово ансамбл са великим могућностима, а да нема младих 
глумаца и решио сам да дођем у Нови Сад и да покушам. Српско народно позо-
риште као велика позоришна кућа у земљи и са великом традицијом привлачи-
ло је многе глумце и ја реших да дођем.

Положио је, наш саговорник, аудицију која је неколико сезона била оба-
везна и постао члан Драме Српског народног позоришта у сезони 1961/62. 
Те године су заједно са њим ангажовани  из Мостара и Злата Ђуришић и 

Зијах Загорчић као Џони Бојл

у „Јунони и пауну”
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Драгослав Јанковић, и као редитељ Јосип Лешић. Исте сезоне су дошли 
и Феодор Тапавички из Зрењанина, Даница Куцуловић из Ниша, Коља 
Јовановић и Зорица Вуковић из Београда, тако да је новосадска трупа тада 
била попуњена већим бројем младих глумаца. А у Позоришту је био већ 
афирмисани Зоран Стојиљковић, па је Зијах Загорчић већ на старту био 
недовољно ангажован.

Половином те прве сезоне боравка у Новом Саду добио је и први зада-
так у комедији Сумњиво лице Бранислава Нушића, алтернативну улогу Ђоке, 
апотекарског помоћника, са Радетом Којадиновићем. Те прве речи и кораци 
на сцени жељеног позоришта нису одушевиле младог глумца и он чека већу 
улогу. Крајем исте сезоне Дејан Мијач режира Јунону и пауна Јуџина О’Нила и 
поверава улогу Џонија Бојла свом колеги са студија - Зији Загорчићу па је та 
сарадња била плодна.

– Улога Џонија Бојла је сложена, то је слабић који је под пресијом дру-
гих издао другове револуционаре у Ирској и до краја драме се не открива, 
живи у страху, а тек на самом крају се дознаје да је он издајник. У овој улози 
изражајна скала за глумца је велика и мислим да сам је искористио и да ми 
је то најбоља улога у овом позоришту. У даљем раду сам играо у великим 
ансамбл представама, у којима уз једну главну личност игра скоро цео ко-
лектив, а ту су мале могућности да се неко истакне. Од таквих представа као 
што су Кристифор Колумбо, Смрт губернатора или Страдија, постиже се ефекат 
за представу у целини, а појединци доприносе општем утиску, без великих 
шанси за остварење улоге.

У даљем разговору дошли смо и до страха од младих, још неафир-
мисаних глумаца, јер се често дешавало да младиће, скоро дечаке играју 
четрдесетогодишњаци, а ансамбл је био пун младих, мало запослених глума-
ца. Међу глумцима се ширила донекле апатија, а била је и осека у репертоар-
ском избору након прославе стогодишњице Позоришта, што је резултирало 
и слабом посетом публике.

– Средином друге сезоне мога боравка у Српском народном позоришту 
добио сам улогу у Фејдоовом Господину ловцу, улогу младића ветропира који 
би требало да буде шармантан, али са периферије комедије не у основној 
радњи, али ја га нисам донео онако како се очекивало, па сам се мало и сам 
разочарао, јер тај мој младић стварно није био ни шармантан ни глумачки 
чисто урађен лик. Можда сам ја већ тада више обраћао пажњу на завршетак 
правних студија, јер имао сам још само пар испита.

А, око Нове године се у позоришту почело говорити о такозваној „црној 
листи“ са именима глумаца који више нису потребни, међу којима сам и ја 
био. Можда и не без оправдања, јер ова последња улога ми је, углавном, про-
пала. Размишљао сам о томе да се вратим у Мостар, па сам преговарао са 
Позориштем у Сарајеву, док ми управник Осјечког казалишта, после једног 
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гостовања, није понудио ангажман. Отишао бих тамо да пред собом нисам 
имао последње испите на правима. Број глумаца са „листе“ је почео да се 
смањује и ја сам могао бити међу избрисанима, али сам тада решио да идем у 
правнике. Сетио сам се једног разговора са мојим професором који је рекао 
да је боље бити осредњи правник, него осредњи глумац. Има у томе много 
истине, али у јавном тужилаштву где радим од првога дана, врло је важно да 
човек буде и добар правник. Сматрам да сам у овом послу нашао себе, а да 
ми је рад у позоришту и оно што сам научио на Академији много помогло.

Сећајући се своје старе позоришне куће након једанаест година рада у 
правосуђу Зијах Загорчић са несмањеном љубављу говори о позоришту и 
радује се сваком и појединачном и колективном успеху Српског народног 
позоришта. А када уђе у позоришни салон после неке премијере да види и 
честита бившим колегама, увиди да он, у ствари, позив глумца није престао 
да осећа.

– Морам на крају тужно да закључим да је у друштвеном признавању 
глумац иза правника, а глумац не може бити свако.

Марина Татић 
(29. VI 1974)
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ПЕРИОД КОГА СЕ НАЈРАДИЈЕ СЕЋАМ

Злата Сесардић, чланица Опе-
ре Народног позоришта у Београду, 
драмски сопран, певачица о чијем се 
гласу и појави годинама говорило са 
одушевљењем и у Новом Саду - про-
вела је две и по сезоне у Српском 
народном позоришту. О том пери-
оду испричала нам је много лепога, 
па смо се заједно сложили да је то 
најсрећнији период њеног рада и 
афирмације.

– „Дошла сам у Нови Сад из бе-
оградске Опере на позив Воје Илића 
тадашњег диригента Опере у Српском народном позоришту. Са мном је требало 
да дође и диригент Богдан Бабић, али је у последњем моменту одустао јер је 
сматрао да је певачу увек лакше да се врати у веће позориште, него диригенту. 
Ја сам дошла и примљена сам изнад очекивања лепо. Обновљена Опера била 
је школа за младог певача-солисту. Имали смо могућности да певамо велике 
партије и да на сцени учимо. А сваком певачу је најважније да што више пева.“

У другој сезони постојања послератне Опере у Новом Саду, почиње се 
озбиљније гледати на стварност. Осећа се потреба за стручним уздизањем 
ансамбла. Опера уводи стручни курс солфеђа и теорије музике. Постоје опер-
ски часови са музичким илустрацијама и предавања стручњака. Установљен је 
оперски савет који решава репертоарску и организациону политику. Ова сезона 
1948/49. значајна је и по томе што се повећава број солистичког ансамбла, који 
нашој Опери даје професионалнији карактер.

Ту долази у опери Тоска Ђакома Пучинија, и први значајан сусрет Злате 
Сесардић са новосадском публиком; певала је насловну партију и одушеви-
ла све. Од тада њена везаност за новосадско позориште прераста у љубав за 
Српско народно позориште.

Низале су се опера за опером, а Злата Сесардић је певала само главне роле. 
Радила је савесно, учила, била често на сцени и волела што има могућности да 
што више пева. Они који памте ову уметницу са оперске сцене, сетиће се њених 
креација, али и једне изузетно раскошне појаве. Она је била лепа и елегантна 
Тоска, нежна и мила Ћо Ћо Сан, достојанствена и утихнута Мими; певала је у опе-
ри Пајаци Руђера Леонкавала, Проданој невести Беджиха Сметане, Ери са онога 

Злата Сесардић
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свијета Јакова Готовца и другима. Висока и витка са бујном плавом косом, дело-
вала је раскошно. Таква, са дискретном сенком замишљености, и данас плени  
продуховљеном  лепотом.

У разговору, када се ceћa свога рада у Новом Саду и својих колега певача 
Драгутина Бурића, Озрена Бингулца, Владе Поповића, Мире Врчевић и Зденке 
Николић, диригента Воје Илића, редитеља Јосипа Кулунџића и Јована Путника, 
престаје да буде замишљена и постаје срећна и одушевљена.

– „Позоришна традиција и љубав за позориште како људи у театру, тако и 
оних око њега, у Новом Саду су врло велики и снажни. Како је Опера била још у 
„повоју“ редитељи и диригенти су се трудили да и нама певачима помогну у мно-
го чему. Незаборавне су сугестије, примедбе и поуке редитеља Јована Путника за 
време спремања опере Мадам Батерфлај Ђакома Пучинија. Од њега сам научила 
много сценских кретњи, о начину понашања на сцени, о најбољим положајима 
приликом певања појединих тешких партија, тако да је његова помоћ певачима 
била драгоцена и велика. Много се радило у то доба, могућности за развој је 
имао сваки певач, па ко је то искористио може и мора да говори о Српском на-
родном позоришту као о кући која му је пружила много лепога.“

То је било време ентузијазма за новосадску Оперу, жеља свих да се завеса 
подиже што чешће и да уметнички живот Опере траје што дуже. Тај живот са 
мањим и већим успесима траје до данас. Уметнички рад на стварању поменутих 
опера имао је посебан значај, јер је омогућио афирмацију појединих солиста и 
осталог музичког ансамбла. Из појединих позоришних критика дознајемо да су 
опере Трубадур и Мадам Батерфлај представљале значајан напредак у развоју, 
да је то до тада најуспелије музичко остварење у целини, а постигнут је и велики 
уметнички и сценски успех.

– „У незаборавном сећању ми је остала новосадска публика и појединци. 
Врло ме је лепо примила од самог почетка и чинило ми се да су они моји, а ја 
њихова. Сретали су ме на улици и заустављали да ми честитају и признају да су 
се на појединим представама и заплакали над судбином лика који сам тумачила. 
Спријатељила сам се и са појединцима, мојим љубитељима; не могу да не по-
менем породицу покојног адвоката Јегдића, која је увек била на мојим предста-
вама, а ја сам била често гост у њиховом дому. Наше познанство и пријатељство 
потекло је из позоришта.“

Положај уметника у то време био је на пристојном нивоу. Они су живели 
сви за једнога и један за све - сви као једна велика породица. Неправде није 
било. Трудили су се да помажу другима и чинили су компактну целину. Били су 
жељени, вољени и цењени.

Уметницима је пружена могућност од тадањих власти, да у то доста тешко 
време за куповину материјала за вечерње тоалете, користе радњу за уметнике 
која је постојала при Извршном већу. Певачи су куповали материјал у тој радњи, 
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за концерте и приредбе, јер им је било важно да што ефектније делују са сцене, 
опет највише због своје публике.

– „То је период мојих првих великих оперских партија - моје време.“
Након одласка из Новог Сада, после гостовања у београдској Опери у Тру-

бадуру Ђузепа Вердија, наша уметница добија поново стални ангажман у На-
родном позоришту у Београду. Певала је годинама, то је било њена животна 
преокупација, углавном насловне и главне роле. Она више не пева, али још није 
у пензији. Њен случај је „занимљив и нерешен“, како она каже.

Последњих пет година Злата Сесардић тражи нови смисао свога живота и 
налази га пред штафелајем. Она сада много слика портрете уљем и далматинске 
пејсаже свога родног краја Сиња - одакле је, доста давно, дошла у Београд и 
Нови Сад да се као сасвим млада бори и пробија за своје место у свету музике и 
опере. У својим хтењима успела је потпуно.

Марина ТАТИЋ 
(30. X 1974)
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БОГДАН ЧИПЛИЋ  

– НЕГДАШЊИ УПРАВНИК СНП-А

У досадашњим разговорима 
слушали смо сећања на стару кућу 
драмских уметника, оперских пе-
вача, редитеља и сценографа. Се-
тили смо се Богдана Чиплића који 
је новосадској публици познат као 
драмски писац, редитељ, критичар и 
као управник Позоришта.

Последњих година пред почетак 
другог светског рата, Богдан Чиплић 
се уз позив професора Новосадске 
Гимназије бави и позоришном кри-
тиком у листу Дан и другима лис-
товима. То је његова прва веза са 
Српским народним позориштем у 
Новом Саду. Та критика је методична: 
улазила је често у режијске детаље, 
анализирала је глумачка и сцено-
графска остварења и разматрала ка-
рактеристике позоришних дела. Како је професор Чиплић већ тада писао при-
поветке и драме са социјалним мотивима, упознао је као позоришни рецензент 
законитости и потребе позоришне сцене и написао драму Успомена на Copентo, 
која је своју праизведбу доживела у Новом Саду.

Ову представу режирао је сам аутор 1940. године непосредно пред рат када 
је разарајући вихор већ захватио неке европске земље. Успомена на Соренто 
преживљава само премијеру, јер је један део публике, незадовољан левичар-
ским ставом писца, бацао парадајз на сцену, звиждао и напуштао представу. 
Глумци Каћа Шербан, Станоје Душановић и Милан Ајваз једва су некако „пре-
живели“ премијеру, али репризу нису дочекали. О томе нам данас прича Богдан 
Чиплић, писац и редитељ ове представе:

– На моју велику срећу полиција је забранила извођење овог комада, јер је 
сматрала да не одговара времену. Као и за сваку премијеру велике плакате пи-
сане црвеним словима, најавиле су прво извођење мога дела, али су плакате за 
репризу писане црним словима, а позоришни људи су заједно са мном веровали 

Богдан Чиплић
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да се и мени пише црно, па сам био најсрећнији кад сам срео на улици курира 
како дере плакате са паноа, јер је даље извођење забрањено.

Лука Дотлић је тада у Дану написао приказ ове представе. Између редова се 
види да он не куди писца левичара, па је од тога доба Чиплића пратио тај епитет 
врло дуго - иако је ова представа пропала.

Овај, не баш славан, почетак рада у позоришту, на ставио је Богдан Чиплић 
после рата. Наиме, у сезони 1946/47. Војвођанско народно позориште почиње 
и са извођењем музичких комада и оперета, као најповољнијим музичко-сцен-
ским обликом који се може извести и са скромнијим певачким и осталим музич-
ким снагама. Тај посао је обавио Станислав Бајић, уз помоћ Воје Илића који је 
после био и директор Опере, а у томе је посредно учествовао и наш саговорник.

У пуном јеку припрема за прву самосталну музичку представу у Но-
вом Саду долази на гостовање Опера Словенског народног гледалишча из 
Љубљане која изводи опере: Травијату, Хофманове приче, Еру с онога свијета и 
Мадам Батерфлај. Као уредник културне рубрике Слободне Војводине задужен 
за музичку критику Богдан Чиплић, иако то није никад пре радио, прихвата се 
и, како сам каже, постаје „дрзак и смео позоришни критичар“. Али за кратко 
време.

Смрћу дотадашњег управника позоришта Жарка Васиљевића (1946) 
ситуација се мења. Треба тражити погодну личност за новог управника и Про-
светно одељење Градског одбора одређује Богдана Чиплића за секретара 
Војвођанског народног позоришта. Много техничких ствари требало је решава-
ти почевши од оних најосновнијих: од материјала за сцену, чекића, ексера, јуте, 
итд. Све то није могао он сам да обавља. Велику помоћ и саветника имао је у 
личности Миленка Шербана, сликара и сценографа који је вршио и функцију тех-
ничког шефа.

– Сви смо радили све послове у театру, - каже Бог дан Чиплић - чак смо чика-
Кранчевића, оперског певача, задужили да буде оперативно-технички руково-
дилац над неколико радионица, јер смо веровали да ће он то моћи. Међутим, 
помишљало се већ и на самостално извођење оперске представе, без учешћа 
драмских глумаца као у оперети, него са редовним певачким ансамблом.

Богдану Чиплићу је предложено да се прихвати места управника и да оснује 
оперу. Он се прихвата задужења и решава с осталима да прва оперска предста-
ва буде Травијата, с обзиром на расположиве снаге. Војвођанско народно позо-
риште је тада радило у згради у Католичкој порти, где је простор био скучен, али 
колектив овог позоришта је „ансамбл супер типа“ који покушава све и у великом 
броју случајева успева.

– Тада пребацујемо појединце уметнике из драме у оперу, наравно оне који 
имају неку музичку културу и који лепо певају и прво покушавамо са нашим 
расположивим снагама. Тако Влада Поповић и Бора Дечермић постају оперски 
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певачи. Али за брзо и организовано спровођење и оснивање опере помажу нам 
тадашње власти материјалним средствима и моралним ауторитетом.

У овом периоду представе су спремане с огромним залагањем и оду шевље-
њем, и давале су за почетак добре резултате, а и наилазиле су на добар пријем 
код публике.

Друга оперска премијера је била Еро с онога свијета, такође спремана на 
сцени у Католичкој порти. Како је канцеларија управника била у непосредној 
близини оперске сале за пробе, управник Чиплић је хтео не хтео, морао од дугог 
слушања да на учи опере напамет. Сматра да је то било добро, јер је индиректно 
пратио рад на стварању представа, а обављао и остале руководеће послове. За 
ову представу су ангажовали дотадашњег члана хора, учитеља Озрена Бингул-
ца, који је после постао виђени тенор новосадске Опере.

За време управниковања Богдана Чиплића није извођена ниједна његова 
драма, али је он направио драматизацију Сремчеве приповетке Поп Ћира и пoп 
Cпupa, а режирао је Јован Виловац.

Не можемо, а да не поменемо још једну заслугу Богдана Чиплића за Српско 
народно позориште, у времену док је био управник. Он је успео, уз помоћ власти 
чије су очи биле упрте у позориште, да добије зграду Дома културе, привремено 
за потребе позоришта. Тачно је да су овде услови за рад и простор били много 
већи, али, на жалост та привременост траје до данас.

У сезони 1949/50. управник осећа да је све мање писац и одлази код друга 
Добривоја Видића, који је тада секретар Покрајинског комитета и даје оставку 
на свој положај, под мотивацијом да жели да иде у Чуруг на последњи откуп 
кукуруза и да као народни писац лично присуствује свему. И, заиста, после пето-
меченог боравка на селу у њивама и у новооснованој Земљорадничкој задрузи 
издаје две књиге: роман Бурно пролеће у издању „Просвете“ и репортажу о отку-
пу кукуруза Снага земље у издању „Рада“.

Поновни сусрети Богдана Чиплића и Српског народног позоришта су пре-
ко његових позоришних дела: Варалица у Бечеју, Трактат о слушкињама, Пудар 
и цар и монодрама које су тек почеле са пробама - Вршачка девојка несрећна и 
Јелкине ајнзис-карте. Од извођених представа највећи успех је доживео Трактат 
о слушкињама, у режији покојног Боре Ханауске, који је врло симпатично теле-
фонирао пријатељу Чиплићу у Београд после извођења ђачке претпремијере 
овога дела, да се не плаши, да више неће бити гађања глумаца и звиждања. 
Очекивања су се испунила, представа је играна са великим успехом неколико 
сезона и код нас и на бројним гостовањима у земљи и иностранству.

Марина ТАТИЋ 
(25. XI 1974)
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ГЛУМАЦ И АДВОКАТ  
ОЛИВЕР НОВАКОВИЋ

Познати новосадски адвокат Оливер Новаковић није увек делио правду. Он 
је једно време био члан Драме Српског народног позоришта као редитељ и глу-
мац. Рођени Београђанин, у првим послератним годинама као омладинац почео 
је да сарађује и учествује у аматерским приредбама и представама и показао 
смисао за позориште. Тај смисао је прерастао у професионалну позоришну де-
латност у периоду од 1947. до сезоне 1952/53.

Не само да је Оливер Новаковић везан духом за новосадско Позориште, 
него је везан и физички тј. стамбено. Наиме, он живи у непосредној близини По-
зоришта и посматра, врло често, своје бивше колеге глумце како иду у њихову 
заједничку Стару кућу. По који пут зажали што и он не хита са њима на „даске 
које живот значе“, али онда оде на представу и пренесе се заједно са глумцима у 
време које је прошло, када су били другови на истом послу.

Глума је једна од најлепших, најинтересантнијих и најузбудљивијих умет-
ности, али и најнезахвалнијих. То је уметност тренутка. А када тај тренутак 
прође, остане по која слика, избледела фотографија или скица за костим. Сада је 
то захваљујући радију, телевизији и филму нешто боље.

– „Волео сам и волим театар и као глумац и као адвокат; као протагониста и као 
гледалац. Позориште је вечита трка за надахнућем, која је у осталим професијама 
друкчија. Јер без сцене позоришна дела одумиру или се односе само на писца, 
сценографа, костимографа и музику. Ту су глумци тркачи - који се добром игром 
искупљују пред собом и пред гледалиштем - оправдавајући свој став и позив. А 
данас могу са правом да кажем да је то у осталим занимањима друкчије.

Српско народно позориште у Новом Саду привукло ме је у један мах сасвим 
случајно. Дошао сам са једним колегом да му будем партнер на аудицији, па сам 
место њега ја примљен. Тада сам већ био уписао право у Београду, али сам био 
и у преписци са Луком Дотлићем и прихватио ангажман, иако ме је одвлачило 
од мог животног пута. Много сам заволео позориште, случајно, али са љубављу. 
Ипак нисам рачунао да правим позоришну каријеру.“

Оливер Новаковић почео је да ради са великим жаром, као што, чини нам 
се, ради сваки посао. Играо је доста, на почетку радио много више, али људи су 
му помагали. Прва представа коју је спремао је била Шума А. Н. Островског у 
режији Јосипа Кулунџића. Тумачио је лик Пеђе.

– „Мени је у спремању ове улоге помагао покојни глумац Бранко Татић, који 
је свесрдно указивао млађима, како да се лакше уклопе у ансамбл. Драгоцена је 
била помоћ старијих, који су нас свесрдно помагали.“
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Након овога низала се улога за улогом кроз неколико сезона, играо је младиће 
у многим представама као на пример: Васу у Покондиреној тикви Јована Стерије 
Поповића, Алексу у Лажи и naралажи истог писца, Октава у Скапеновим подвала-
ма Молијера, Младића у Девојци без мираза Островског, Мара у Дунду Мароју Ма-
рина Држића, Лоренца у Млетачком трговцу Виљема Шекспира и joш неке друге.

Сарађивао је Оливер Новаковић са многим редитељима у позоришту и 
као њихов помоћник и као пријатељ. Највеће пријатељство је било са покојним 
Бором Ханауском који се трудио да на репертоар поставља светску класичну 
књижевност, домаћу класичну драму, а понекад и домаћу савремену књижевност. 
Од редитеља су у Новом Саду тада били Јуриј Ракитин, Јосип Кулунџић, Јован 
Коњовић, Јован Путник и Радослав Веснић. Сви добри познаваоци позоришта 
и законитости сцене, тако да су уз минималне напоре успевали да сарађују са 
свим глумцима који су били вољни за рад. А тада су у театру сви били пуни елана.

– „Ово моје дружење са редитељима уродило је плодом, па сам ја научив-
ши од њих доста, прихватио да радим у сезони 1950/51. режију комедије Николе 
Макијавелија Мандрагола. Сценографију и костиме су радили као гости Београђани 
Влада Маренић и Бранислава Јовановић. Улоге су тумачили: Олга и Душан Животић, 
Стојан Јовановић, Јелица Бјели, Славко Симић, Ружица Комненовић и други.“

О овој поставци Мандраголе даћемо запис из дневног листа Мађар со - где се 
каже: „У закључку можемо констатовати да је Војвођанско позориште ставивши 
на репертоар Макијавелијеву Мандраголу, то ремек дело ренесансе, направило 
успешан корак даље да служећи публици, јача своју снагу на вредностима позо-
ришне литературе, јача и продубљује своје креативне могућности и диже свој 
глумачки ниво.“ (Г. Вуковић)

Уз послове професионалца у позоришту Новаковић завршава права у Бео-
граду, али га театрологија интересује. Он врши један експеримент у Културно-
уметничком друштву „Светозар Марковић“, организује групу „Делта“ - савреме-
ни театар импровизације. Сматра да су резултати тог четворогодишњег посла 
значајни. Јер он се тада заинтересовао за вид социолошког и педагошког по-
зоришта, у коме се сучељавају наука и уметност. Ту је битан утицај позоришта - 
каже Оливер Новаковић - и тражење повезаности социјалног и педагошког. Бит-
но је сазнати да ли позориште као форма и садржина може да буде „ресоцијација 
деликвената.“ Ако то може онда сцена може да има нову функцију.

Једно кратко време наш саговорник проводи у Титограду, где одлази у вре-
ме оснивања тамошњег позоришта, углавном режира, а мање игра.

Последње његово виђење с оне стране позорнице било је у представи Ми-
рослава Крлеже У агонији, у којој је тумачио лик доктора Ивана Крижовеца, ад-
воката, врло успешно, и сишао је са сцене и закорачио у нови живот - опет у 
адвокатску канцеларију.

Марина ТАТИЋ 
(17. I 1975)
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ПОЗОРИШНИ ДЕБИ СТЕВАНА МАКСИЋА

Прелиставајући позоришне ча-
сописе и прегледајући плакате о 
појединим представама, наишли смо 
и на Билтен Српског народног по-
зоришта у Новом Саду - Позорница 
ca почетка сезоне 1952/53. Из њега 
смо сазнали о неким одликама те 
сезоне у нашем Позоришту. Почело 
се смелим заокретом ка слободној 
оријентацији на младе уметничке 
снаге. Овим се пришло решавању 
крупног проблема, који је у Српском 
народном позоришту отворен још 
од 1948. због одласка знатног броја 
најбољих уметника у Југословенско драмско позориште и друге позоришне 
куће.

– „Низ година се очекивало да ће се настале празнине у ансамблу попунити 
довођењем нових, већ потпуно формираних уметника. Место тога изгубили смо 
још низ глумаца и створили један период уметничког застоја. Довођењем мла-
дих талентованих глумаца са стране и апсолвената са Позоришне академије, као 
и враћањем неких старих проверених уметника, уз постојећи кадар - верујемо 
да ће ово Позориште поћи путем поновног успона, достојног угледа најстаријег 
позоришта у нас.“ - саопштила је на почетку сезоне професор Олга Арсенијевић-
Стокановић.

Те сезоне су као први школовани глумци са Академије и из Високе филм-
ске школе дошла четворица глумаца у Нови Сад: Душан Јакшић, са којим смо се 
већ разговарали на страницама овог листа, Ђорђе Јелисић који је из ове групе, 
најкасније отишао из наше средине, Света Павловић, филмски радник и Стеван 
Максић наш данашњи саговорник.

После завршених предавања на Академији, студенти из класе Мате 
Милошевића: Ђуза Стојиљковић, Олга Станисављевић, Босиљка Боци, Пред-
раг Лаковић, Мика Викторовић, Маја Димитријевић, Милорад Поповић-Деба и 
Стеван Максић, давали су дипломску представу у Новом Саду. Јован Путник је 
већ тада разговарао са Стеваном Максићем о његовом евентуалном доласку у 
Српско народно позориште. Кажем могућем доласку јер је цела ова група глума-
ца била ангажована као стални хонорарни чланови Београдског драмског позо-

Стеван Максић као Надихна 

у представи „Манде”
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ришта. Ово позориште је требало да их прихвати после завршених студија, но 
када је требало да се потписују уговори настале су неке тешкоће и ствари су се 
измениле. Уследио је позив редитеља Александра Огњановића, који је требало 
да спрема комедију Марина Дражића Манде. Он je позвао и Стевана Максића и 
Душана Јакшића и Свету Павловића, те су њих тројица и дошли у Нови Сад.

– „За време одлучивања о потписивању уговора било јe неколико непро-
спаваних ноћи. Било нам је жао да се одвајамо после четири године друговања 
и заједничког рада. Једнога дана сам имао заказан разговор са Предра гом 
Динуловићем, о могућности останка у Београду, али су у тај мах са њим прегова-
рали и Љиљана Крстић и Ђорђе Јелисић, а ја сам се окренуо и отпутовао за Нови 
Сад и 19. августа 1952. ступио на дужност, потписавши ангажман са управником 
позоришта Олгом Стокановић.

– „Са пуним срцем сам дошао у Српско народно позориште, као у своју 
прву професионалну позоришну кућу, поневши љубав за ово позориште 
још из детињства. Мој отац је био књижар у Крагујевцу, где је Новосадско 
путујуће позориште врло често долазило у периоду пред други светски рат. 
Отац је материјално помагао глумце, давао им одећу и делове намештаја за 
сценографију, па су моја мати и он имали своје бесплатно место у првом реду, а 
и ја своје, негде позади. Просто нисам могао да верујем да ћу сада и ја играти у 
том позоришту и бити колега са некима од тих старих глумаца“.

У сезони 1952/53. био је нешто обимнији репертоар и смелије прилажење 
домаћим драмским делима. Позоришни деби Стевана Максића је у комедији 
Манде, улогом слуге Надихне, за коју каже да му је и најдража. После се низала 
улога за улогом током пет сезона.

Најближи сарадници на послу су му били колеге, глумци и редитељи од којих 
се много учило. Ета Бортолаци, Заза Богдановић, Мића Татић, покојни Крцун 
Ђорђевић и незаборавни чика Митке - Никола Митић су, уз Душановићеве, 
Љубицу Раваси и Цоку Перић-Нешић, као „староседеоце“ у Новом Саду, остали у 
пријатној успомени Стевану Максићу.

– „Они су нас, новодошле уводили у посао, упознавали нас са људима 
који су блиски театру, гостили нас, частили и помагали како год су им при-
лике дозвољавале. Тако је рад и сваки долазак у позориште представљао 
задовољство, па је и спремање нових представа ишло много лакше и брже.

Неке представе смо спремали у алтернацији зато да што већи број глумаца 
учествује у подели; ради вежбе и ради бољег контакта са глумцима и публиком. 
Стеријину Злу жену радили смо у алтернацији, али се за премијеру спремала 
једна гарнитура, а за репризу друга. Ја сам са Мићом Татићем алтернирао слугу 
Стевана, а остале улоге су играли Љубица Раваси, Цока Перић-Нешић, Станоје 
Душановић, Дара Чаленић, Заза Богдановић и други. На сам дан премијере 
Мића Татић, који је играо у првој подели, угануо је ногу и никако није могао да 
се креће. Из управе Позоришта позову мене да играм, и ја, још млад и неискусан 
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глумац, прихватим ово са страхом, који и сада, када причам - осећам. Чинило ми 
се да звоно за позив на сцену страховито дуго звони и једва изађем. Иако сам 
мислио да ћу умрети од страха, лепо је ишло до краја, али са великом тремом 
коју сам тада пребродио и за каснија времена.“

Играо се домаћи и страни репертоар. Врло се много мислило на публику и 
тражили су се путеви који ће је трајно везивати за Српско народно позориште, 
јер без интимне и присне везе публике и театра, позориште губи свој смисао.

За новосадску публику нам јe Стеван Максић казао све саме суперлативе 
које смо досада већ много пута чули. И он тврди да је то публика која се памти, 
која носи глумца, која је заинтересована за новости, која има укуса.

Тада су глумци одлазили често на гостовања, или сами организовали при-
редбе по разним местима Војводине, тамо где није било позоришта.

– „Сећам се једног одласка у Бач неким старим, великим таксијем на при-
редбу. Ја сам отишао раније да продајем карте, но у месту је била зараза шапа 
и најпре сам морао да се дезинфикујем. Али то све није сметало да се приредба 
одржи, иако су моје колеге стигле неким неисправним аутом једва десет мину-
та пред представу. Онда су нам приредили другарско вече са хлебом, сиром и 
ракијом, а на крају су тражили да све поједено платимо! На рачун тога смо дуго 
збијали шале, па је ово гостовање постала узречица: - Пази да не прођеш као у 
Бачу.“

Наш саговорник, увек спреман за шалу и присећања, отишао је из Новога 
Сада са великим искуством 1957, и то у Суботицу. Тамо је боравио непуну сезону, 
а од 1958. је стални члан драме Позоришта „Бошко Буха“ у Београду.

У овом Позоришту он је одиграо велики број запажених улога за најмлађу 
публику, а за једну од њих је добио награду. На Стеријином позорју 1965. игра-
на је представа Љубише Ђокића Грдило, у којој Стеван Максић игра Голотрба, 
џепароша и плашљивца. За ову улогу је на Стеријином позорју добио награду 
Редакције листа Вечерње повости.

– „Имао сам посебан осећај и жељу да баш ову представу играм пред ново-
садском публиком, с пуним срцем и неким унутарњим жаром. Зато што сам опет 
био на сцени своје прве позоришне куће, вибрирало је нешто у мени и, ето, до-
био сам и награду“.

Марина ТАТИЋ 
(16. II 1975)
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РЕНАТА УЛМАНСКИ УВЕК РАДО  

МЕЂУ НОВОСАЂАНИМА

– Моји први сусрети са позори-
штем, везују се за време Вашег првог 
боравка у Hoвoм Саду и Српском 
народном позоришту, другарице 
Улмански, - рекла сам на почетку на-
шег разговора.

– То је било од 1949. године 
до 1952. па када сте ми се јавили 
да поразговарамо о мојој Старој 
позоришној кући, прво сам зажалила 
што је то време давно прошло, јер је 
то био истински леп период у позо-
ришту. Из Народног позоришта у Бе-
ограду добила сам административни 
премештај за Нови Сад. Дошла сам у 
оно време младости када се форми-
ра и човек и глумац; а Новосадско 
позориште и људи у њему су ме на-
учили и једно и друго. Па када се да-
нас осврнем уназад, констатујем да 
је било све у реду.

Српско народно позориште је у то послератно време имало изненађујуће 
добру екипу и редитеља и глумаца. Читава плејада уметника, редитељи: Јурије 
Ракитин, Јосип Кулунџић и Јован Коњовић су у струци прави људи-учитељи; а 
сусрети са Тошићевима, Цоком Перић, Татићевима и Љубицом Раваси на сцени, 
науче човека шта значи бити добар глумац. Тошићка је учила нас млађе да воли-
мо једни друге и да се помажемо, а Цока Перић је тражила и јурила за сваког од 
млађих да се смести у стану неких њених познаника.

Ми у позоришту, као и већина других људи, после рата смо били срећни 
што смо преживели и што постојимо па смо се и држали као породица. Тако да 
то што је у једном времену било истина, сада је можда смешно, били смо сви 
заједно и сви своји.

Говорећи данас врло трезвено, то је било време врло добрих представа, 
приказиван је велики репертоар, погодан за учење. Играли смо много, и добро 
и лоше, па је временом постајало лакше играти, јер се стицала рутина. У управи 

Рената Улмански
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Драме радили су двојица зналаца Богдан Чиплић и Јован Коњовић који су бира-
ли репертоар.

– Из тог првог периода верујемо да се сећате неких интересантних улога, 
јер сте нам рекли да сте много играли. Какви су били резултати?

– Резултати су били скромни, али су нам много користили. Сећам се само 
три представе, које су биле значајније: комедија Островског Без кривице криви, 
у режији Јурија Ракитина, драма Иве Војновића Дубровачка трилогија, у режији 
Јована Коњовића и драма Гарсија Лорке Дом Бернарде Албе у режији Јована Пут-
ника.

Ова скромна уметница је сматрала да треба да помене само ове представе, 
а да за остале улоге сматра да није била сасвим дорасла. Сматра да штогод је ко 
урадио у то време да је било мало, а чинило се много, јер је то било позоришно 
детињство кад што научиш, дуго се памти. Прелиставајући позоришне часописе 
наишли смо на докуменат који сведочи о њеној запаженој улози Лујзе Милер у 
драми Фридриха Шилера Сплетка и љубав.

– „Нижу се речи, појаве, чинови, дижу се и спуштају завесе, долази дело за 
делом, трагедија за трагедијом, а Шилер свуда, у сваком делу и целом свом опусу 
бори се са мраком и силама мрака, супротставља им јунаке Франца Мора, Лујзу 
Милер, маркиза Поза - супротставља им себе. А речи које носе ову представу 
„Доћи ће време када ће се срушити све сталешке неједнакости и када ће људи 
бити само људи...“ - говори Лујза Милер, тј. Рената Улмански у времену када је 
и наша стварност постала таква, говори као и Шилер своме народу, уздиже му 
главу и даје снагу.“

Овом представом завршава свој први боравак у Српском народном позо-
ришту у Новом Саду, наша саговорница, а потом одлази из породичних разлога 
у Београд. Ту улази у леп период Београдског драмског позоришта у коме влада 
диван однос међу људима, сличан ономе у Новом Саду и у доба добрих глумаца. 
Нашла се са Мињом Дедићем, Оливером и Радетом Марковићем и другима, а 
бити близу доброга глумца значи много, јер такав глумац даје другом чак и кад 
тога није свестан.

Расформирањем Београдског драмског позоришта ствара се Савремено по-
зориште у Београду, које вероватно није било срећна творевина. Ту је Рената 
Улмански провела пет-шест година, како она каже, „у сивилу, ништа значајно“, 
а 1963. почела је да ради стално у Атељеу 212. Преко овога позоришта имала је 
Улманска неколико сусрета са Новим Садом и Старом кућом у оквиру Стеријиног 
позорја.

Први сусрет је на Четвртим југословенским играма 1959. у представи Атељеа 
212 Театар Јоакима Вујића, у драматизацији и режији Владимира Петрића, који 
је уз подршку полетног ансамбла тежио да прикаже освежавајући драмски при-
зор, чаробан у својој простосрдачности. Успели су уз стваралачке ризичности и 
смелости, и покушај је у потпуности оцењен успешним.
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Много касније на XVI Стеријином позорју имамо опет сусрет са Ренатом 
Улманском у представи Боре Ћосића Улога моје породице у светској револуцији у 
режији Љубомира Драшкића. А већ следећих Игара Рената има запажену улогу 
Меланије у драми Борислава Пекића На лудом белом камену (Генерали или срод-
ство по оружју). За ову улогу Рената Улмански добила је и Стеријину награду.

– Боравила сам још једанпут у Новом Саду, као чланица Драме Српског 
народног позоришта, али то сматрам пролазом који јe трајао две сезоне. Када 
сам дошла поново 1967. чинило ми се некако чудно, позориште је постало ве-
лико, а било јe почело заједно са мном после рата. Дошла сам са романтичним 
оптерећењем младости, па сам све време имала грч доказивања и зато из тог 
периода не бих ништа говорила о улогама.

Чинило ми се да бих у том периоду лако преболела да не играм, али не и 
да не видим пријатеље из позоришта: Дејана Мијача, Милицу Радаковић, За-
иду Кримшамхалову и друге људе које ценим. Изражавам поштовање Мити 
Ђурковићу, истина накнадно, што ме је научио, можда мало грубо да у грчу не 
може ништа да се постигне. Тако када данас размишљам о том времену видим 
да ми је ипак користило, јер сам научила да глумац не може да се жури, да се по-
каже ни пред колегама, а ни пред публиком. Када човек доживи неки неуспех, 
нешто ружно у послу који ради, онда је највише сам крив; неко то призна, а неко 
не. Када све прође, када се неуспех преболи, онда много користи. У себи се мно-
го дуже бавим: неуспехом, да не бих пребацивала на друге, јер ми онда буде жао.

Од 1969. до данас Рената Улмански игра у Атељеу 212, где је као прву улогу 
играла жену из Војводине у Пенџерима равнице Зорана Петровића.

– А та улога ми је дала место у овом театру, оно које и данас имам, каже наша 
глумица. - Понела сам новосадску мудрост да не треба журити и то ми је много 
значило.

Како је Рената Улмански у Београду била у неколико махова, нашла се и у по-
четку „телевизијског доба“. Како је то нешто што она воли, почиње да ради и на 
телевизији, најпре у режијама старог новосадског колеге Јована Коњовића, који 
на телевизију у своју режију зове оне глумце за које је он сигуран да могу да дају 
максимум од себе. Наша саговорница снима много, а постиже лепе резултате и 
са другим редитељима.

– На телевизији је исто као и у позоришту, само је краћи период 
прилагођавања и памћења представа, - рекла је на крају Рената Улмански.

Марина ТАТИЋ 
(18. III 1975)
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СЕЋАЊА НА ПРВЕ ГОДИНЕ ПОЗОРЈА

Приликом прославе стопедесетогодишњице рођења и стогодишњице 
Стеријине смрти 1956, очекивало се да прослава „оца наше драме“ добије шири 
и општејугословенски карактер. Истовремено, 1956. први пут је у Новом Саду 
одржан фестивал југословенских позоришта - „Стеријино позорје“. Од тада па до 
данас прошло је пуних двадесет година.

Током ових година говорило се и писало у дневним листовима и часопи-
сима, на радију и телевизији о позориштима, делима и глумцима учесницима 
Југословенских позоришних игара. Нећемо говорити о томе што је довољно 
знано. Забележићемо на овим страницама нешто о чему се мање зна. Вратићемо 
се двадесетак година уназад и оживети сећања људи - учесника и организатора 
на прве године Стеријиног позорја.

Разговарали смо са некадашњим, а и данашњим сарадницима, пионирима и 
ствараоцима Стеријиног позорја.

СТАНОЈЕ ДУШАНОВИЋ, пензионисани глумац нашег Позоришта, 
дугогодишњи је члан самоуправних органа Стеријиног позорја од почетка па је 
врло спремно говорио о својим утисцима:

– „Чини ми се као да је почетак био јуче, а оно што је за мене најлепше 
је сазнање да је Стеријино позорје стварано са пијететом и разумевањем, 
ентузијазмом, а то ни после двадесет година као да није спласло. Ако постоји 
императив времена и средине да се створи нешто од вредности и користи у од-
носу на изворну драму, онда се није могло ништа лепше ни замислити ни ство-
рити од ових Игара.

Мислим и уверен сам да је наше Позорје, које је добило југословенски, па 
чак и европски карактер, отворило врата Српском народном позоришту да 
изађе изван граница наше земље на гостовања по Европи, са својим афирмиса-
ним представама на Играма.

Нови Сад је кроз Стеријино позорје постао југословенска Атина, јер је ново-
садска сцена отворена за све наше народе и народности.“

О начину организовања првих Игара и почецима Позорја причао нам је 
ЂУРА РУШКУЦ, пре четири године пензионисани директор Дирекције Стеријиног 
позорја:

– „Прво Стеријино позорје почело је 12. априла 1956. и трајало је три недеље. 
Идеја за оснивање потекла је спонтано, на почетку те сезоне због Стеријиног 
јубилеја. А када је Позорје почело, ишло је све натенане. Дванаестог априла је 
отворена изложба „Стерија на позорници“, па је 13. и 14. априла било дводнев-
но Саветовање позоришних радника у Радничком дому, на тему Елементи глу-
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мачког стварања. Ово саветовање је водио др Бранко Гавела, а учествова ли су 
позоришни корифеји: др Јосип Видмар, Маријан Матковић, Ранко Маринковић, 
др Хуго Клајн и други, пред дупке пуном салом. Те вечери је одржана и свечана 
академија на којој су се наставили разговори са Саветовања. Извођење предста-
ва, све Стеријиних дела, почело је 15. априла и трајало је до 29, а тек су 30. априла 
додељене награде.

Другарска и пријатељска атмосфера са саветовања и после представа пре-
носила се свугде. Одлазили смо на излете у Фрушку гору, посећивали знамени-
тости Новог Сада, тако да су дани били пуни програма између представа. Цео 
позоришни ансамбл Српског народног позоришта је био домаћин. Сачекивали 
смо госте у Београду, Старој Пазови, на железничкој или аутобуској станици - а 
данас је све то једноставније, јер се то професионализовало.

Током те прве године Позорје још није имало службенике. Све послове смо 
углавном обављали Лука Дотлић и ја. Стално смо носили ташну са собом, као 
путујућу благајну, па су нас људи због сталног пребројавања новца звали кир 
Јања и кир Дима, опет у духу Стерије. Ја сам био гори од Луке, тако да сам био - 
кир Дима.

Имали смо муке са смештајем гостију, јер је хотела било мало, били су не-
уредни, отказивали су нам резервације у последњем моменту, или су смештали 
људе у још „топле“ кревете. Један угледни члан жирија је напустио Стеријино 
позорје због лошег хотелског смештаја и због нереда који су правили фудбалери 
у истом хотелу. Тај гост је сматрао да треба да правимо фудбалске фестивале, а 
не позоришне, јер су они у хотелу привилеговани. Но ми смо после тога отишли 
код председника Општине и средили ствар за будуће.

Ha крају морам да кажем да је овај позоришни фестивал од првог дана до 
данас манифестација југословенства, баш као што смо и хтели.“

Договори, размишљања, предлози активирају људе већ на самом почетку 
и појединци добијају задужења. ЛАЗА БОГДАНОВИЋ, глумац и секретар Позо-
ришта, прихвата се бриге за смештај гостију и тај посао ради до данас иако је у 
пензији:

– „Брзо сам се уклопио у послове које су започели Лука Дотлић и Ђура Руш-
куц око смештаја гостију. Но ти сусрети са људима из разних крајева наше земље 
и из разних позоришта значили су ми много. Упознао сам појединце са којима 
сам пос ле постао пријатељ. А упознао сам и људске ћуди и нарави већ приликом 
првих сусрета, тако да сам следећих година тачно знао шта коме треба пружити. 
И како је пролазила једна по једна година Стеријиног позорја продубљивало се 
другарство и пријатељство са гостима, а ми смо желели да будемо и останемо 
увек узорни домаћини. Након завршених Игара ми сами себе наградимо за труд 
једном лепом другарском вечером, на којој се опустимо и резимирамо на свој 
начин протекло Позорје.“
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ЈЕЛИЦА БЈЕЛИ, глумица, имала је и има своје задужење око Игара и о томе 
каже ово:

– „Српско народно позориште је схватало Стеријина позорје као своју 
организацију и цео ансамбл и персонал је био домаћин, као да су сви наши гос-
ти. Годинама радим у Комисији за дочек гостију и на пријемима и седељкама 
после представа послуживали смо људе као у својој кући. Било је и мишљења да 
ја то не треба да радим, чак ми је Мима Дединац и замерао, а ја их све сматрам 
својим пријатељима и колегама који то заслужују.

Директно сам везана за набавку цвећа већ годинама, па око тога искрсну 
увек проблеми. Првих година сам једва успевала да измолим новац од кир Јање 
и кир Диме, а из године у годину цвеће је све скупље, па зли језици кажу да по-
сле прве представе цвеће стављам у фрижидер да бих уштедела. То цвеће у кор-
пама је аранжирао једно време цвећар Хорват, па покојна Вукица, затим Анушка, 
а сада то чини Дара. Но ја се увек бринем да ли ће сви умети то лепо да раде као 
и претходници. Дуго смо ми сами износили цвеће колегама глумцима, пa су то 
после радили млађи, а сада то чини особље. Као по правилу, када се повуче за-
веса корпа падне и сав мој труд се распе по сцени.

Онда смо се ангажовали око дочека ансамбла, сви смо журили на станицу са 
букетима цвећа и унапред ce спремали ко ће коме предати. Највише смо се ра-
довали доласку Загребачког драмског казалишта, јер смо са њима контактирали 
и били пријатељи. Како сам ја имала задужење да будем домаћица највише сам 
контактирала са људима и то у време када се већ мало и појело и попило, када су 
обавезе прошле и када се има времена за дружење. Често се то дружење селило 
и у наше домове, где смо колеге примали као пријатеље и драге госте.“

Нешто слично овоме испричала нам је ИЛИНКА ДУШАНОВИЋ, глумица у 
пензији:

– „Били смо одушевљени Позорјем па смо све добровољно радили. Сусрети 
са колегама су нам били драги и чини ми се да је све било спонтаније и присније, 
а можда зато што већ дуго нисам у организацији дочека.

Ишли смо по групама на станицу или смо их дочекивали пред Позориштем 
са цвећем и лепим жељама. Било је много наших другова из других позоришта, 
које смо доводили као пријатеље кући. То је за нас било задовољство, да их 
дочекујемо и гостимо и отимали смо се ко ће пре. Ја сам се спријатељила већ 
првих година са појединцима, па и данас када сам већ у пензији контактирам 
са њима. Када се нађемо говоримо о Позорју увек као о значајном позоришном 
фестивалу, још из оних првих година када су такве манифестације биле реткост.“

Свест о потреби и значају Стеријиног позорја, одржавање Игара на сце-
ни Српског народног позоришта, најстарије професионалне позоришне 
куће у земљи, заинтересовала је и пленила је многе. МИРОСЛАВ РАДОЊИЋ, 
дугогодишњи секретар Позорја, каже:
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– „Ја сам особа која воли театар, а Позорје ме је дубоко импресионирало, 
већ као замисао. Прихватио сам се посла у Стеријином позорју на Петим игра-
ма. Канцеларија је била у данашњој просторији дирекције Драме, а намештај је 
чинио један писаћи сто и столица и један мали сто са три фотеље, а то је било и 
моје радно место. Тада је било много мање пратећих манифестација, није било 
Округлог стола критике, није било Билтена, није било награде публике и још до-
ста тога. Позорје је било занимљиво и без свега тога, али је овим новинама  по-
стало много садржајније и потпуније.“

Како се низала година за годином, активирао се све већи број људи, осно-
ване нове комисије и одбори, послови су постајали већи. У Комисији за дочеке 
и испраћаје гостију ради МИЛИЦА КЉАИЋ-РАДАКОВИЋ већ доста дуго и сматра:

– „Не контактирамо као пpe, сви негде журимо. Ансамбли често исто вече 
после представе иду својим матичним кућама, мало респектујемо једни друге. 
Пре смо одржавали разговоре и пре и после представа, а сада ми се чини да 
због убрзаног темпа живота сви негде журимо и не стижемо довољно да се упо-
знамо. А драгоцени су ти разговори, размена искустава, нама глумцима.

Стеријино позорје је манифестација са одређеном физиономијом која се 
одржава ево већ двадесету сезону. Сарађујем са овом институцијом због кон-
такта са људима, због размене искустава и љубави према позоришту, иако ми се 
чини да је то све постало мало и одвише конвенционално.“

Руководилац Комисије за дочеке је ПЕТАР ПЕТКОВИЋ, глумац СНП-а који 
прати Стеријино позорје од тринаесте године постојања и задужен је за говоре 
приликом доласка ансамбала, за њихово добро расположење и угодан смештај. 
Но и он као дугогодишњи уметник познаје много људи везаних за позориште, 
али ипак користи сваки сусрет са редитељима и глумцима за размену искустава. 
А тако и време у разговору прође брже, па чекање једне трупе или испраћај дру-
ге просто пролети. Буде некад срџбе, али буде и суза на растанку и захвалности 
за добро обављен посао.

– „Идеја за оснивање ове институције потекла је спонтано. Искоришћен је 
Стеријин јубилеј, пронађено је место извођења и одржавања Игара. Позорје 
је постало чињеница и обавеза која траје већ двадесет година, - каже МИЛОШ 
ХАЏИЋ, управник Позоришта домаћина. - Досадашње године постојања Фес-
тивала су показале да Позорје подстиче писце на рад, да стварају нешто ново, 
посебно да позоришта играју савремену домаћу драму. То нису увек врхун-
ске креације ни аутора ни извођача, али подстицај је ту - Позорје, фестивал, 
такмичење - можда и награде.“

Марина ТАТИЋ 
(15. IV 1975)
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ЈЕЛКА АСИЋ – ПОЗОРИШНИ ЗАНЕСЕЊАК

Под аркадама суботичког На-
родног позоришта срели смо глуми-
цу Јелку Асић. Журила је на пробу, 
али кад је чула због чега треба да се 
сети и о чему ћемо се разговарати са 
приметним задовољством је замо-
лила да је причекамо.

– „Чим ми неко помене Нови Сад 
и театар, ја мислим само најлепше, 
јер сезону и по што сам тамо про-
вела, осећам као најпунији део своје 
каријере. Период пун радости, ле-
пих улога и признања на многим 
пољима.“

Након завршених студија, као 
ђак једног од највећих позоришних 
имена Југославије др Бранка Гавеле, боравила је пар сезона у Хрватском народ-
ном казалишту у Загребу, где је, како каже, много научила и од старијих колега, 
нарочито Тита Строција. Расподељена је била у Војводину, јep је уз статус глуми-
це имала и звање оперске певачице. Како се пре тридесет година рађало после-
ратно суботичко Позориште и драма и опера, Јелка Асић је са мужем, дириген-
том, дошла у Суботицу и са прекидима остала до данас. Одатле је 1947. дошла у 
Српско народно позориште у Нови Сад, за који је врло везана.

Била је глумица и оперска певачица, врло много ангажована у тој сезо-
ни 1947/48, када је управник позоришта био Душан Поповић, па затим Раша 
Радујков, а редитељи су били: Јован Коњовић, Јосип Кулунџић и Јован Путник. 
Они су водили врло добру репертоарску политику и домаћег и страног реперто-
ара, тако да су глумци имали великих могућности да се искажу.

– „Боравак у Новом Саду је за мене и мога мужа најлепши, а, на жалост, и 
најкраћи период. Тих годину и по сматрам бисером у својој каријери из много 
разлога. Најпре сам радила као глумица коју су оберучке прихватили и колеге и 
редитељи. Публика, за коју и од које живимо, била ми је веома наклоњена и дра-
га. Јер, знате, позориште је у то послератно време била једина разонода, па су га 
људи сматрали светињом. Били су свесни шта је оно у датом моменту значило на 
културном и националном пољу.“

Јелка Асић као Нора у истоименој драми
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Јелка Асић није променила много позоришних кућа, али је увек играла први 
репертоар. За тај релативно кратак временски период боравка у Српском на-
родном позоришту у Новом Саду сећа се две представе: Норе Хенриха Ибзена у 
режији Јована Коњовића, који је увек за своје сараднике и своје представе би-
рао људе са којима се могло сарађивати и који су му до данас захвални за оно 
што су од њега научили, а, наша саговорница каже да је то често било за глумце, 
и почетнике и рутиниране, од животне важности. У овој представи су играли и 
Стеван Шалајић, Милан Тошић, Јелица Бјели, Влада Матић и други.

– „Лепи колегијални односи су учинили да ми сви желимо да смо стално 
заједно, да наш боравак у позоришту не буде само у време одржавања предста-
ва и проба, него се то претварало у дуге седељке на којима смо се сви заједно 
радовали успесима или анализирали неуспехе. Највише сам се спријатељила 
са старијом колегиницом Олгом Животић, а била сам добра и са свим 
Душановићевима, а врло су ми драги били и Тошићеви.“

Можда су ти односи највише дошли до изражаја у једној великој представи која 
је рађена у то време, у којој је учествовао велики део драмског ансамбла, оперски 
хор, оркестар и балет: то је била Kpвaвa свадба Федерика Гарсије Лорке. - „Ова пред-
става је била успех не само појединаца, него целог позоришта“ - каже Јелка Асић.

То је било време када су глумци имали можда више слободног времена, 
када су гледали све представе и драмске и оперске, оне које изводи наше Позо-
риште или гостовања других кућа. Како је Српско народно позориште најстарија 
професионална кућа у земљи и има плодну традицију гостовања великих по-
зоришта из земље и света, то представља посебну драгоценост за глумце због 
размене мишљења и искустава.

После таквог једног гостовања наше Позориште је дошло на идеју да при-
преми праизведбу опере Менотија која дотле није била ни преведена. Овога по-
сла се прихватио муж наше саговорнице, диригент Асић и превео оперу Амелија 
иде на бал, која је, по мишљењу Јелке Асић, овога пута протагонисткиње као 
оперске певачице, била изузетан музички доживљај. Али то није био једини пут 
да смо на сцени нашег Позоришта видели и чули Асићку као певачицу.

Она се врло радо сећа своје партије Виолете у опери Травијата и Бал под мас-
кама које је режирао Јосип Кулунџић, опет један од врсних познавалаца сцене. И он 
је био редитељ који је знао шта хоће, који је у детаље тумачио сваку сцену, било да 
је оперска или драмска представа. На свако питање глумци или певачи су добијали 
одговоре који су им, како се сећа наша глумица, значили и значе много у послу.

– „То је неизрециво благо шта се све од њих могло схватити и научити. Јер по-
зоришни уметници морају да уче целог живота, па се отуда стално и дознаје нешто 
ново. Врло радо се сећам сусрета са једним студентом који ме је срео у позоришном 
фоајеу, ословио иако се нисмо познавали и казао да није могао да верује да једна 
особа у два дана у две представе оперској и драмској уопште не личи на себе. Није 
могао да ме препозна и, ето, сада је скупио храбрости да ми приђе и да се у то увери.“
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После Новог Сада из кога су она и њен муж отишли врло тужни, а из поро-
дичних разлога, обрела се поново у Загребу, али само за кратко време. Судбина 
их је поново вратила у Суботицу, где су, ево, већ тридесет година.

Када почетком идуће сезоне Народно позориште у Суботици буде славило 
тридесетогодишњицу свога плодног рада, појавиће се, вероватно, премијерске 
плакате са именима Јелке Асић и њенога супруга у представи Матија Губец.

Биће то и њихов лични јубилеј јер су своје уметничке животе везали за Су-
ботицу.

Марина ТАТИЋ 
(24. VI 1975)
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НОВОСАДСКА ДИСЦИПЛИНА

Током прошлих година покуша-
вали смо да разговарамо са Даром 
Чаленић глумицом Југословенског 
драмског позоришта у Београду и 
бившом чланицом Српског народ-
ног позоришта у Новом Саду. Није 
нам било лако да је пронађемо јер је 
пре две године прешла у слободне 
уметнике и велики део времена про-
води у Њујорку, код мужа који тамо 
предаје на Позоришној и филмској 
академији.

Време проведено ван сталне по-
зоришне куће и ван земље користи 
да прошири своје видокруге како у оквиру позоришне уметности тако исто и о 
филму, jep кад глумац није ,,на даскама које живот значе“, може да се изгуби.

– Али уметник мора да буде животно јак да то надокнади неком другом 
уметношћу. Па верујем да се таквим одсуством из позоришта и активним одмо-
ром само добија - казала нам је Дара Чаленић.

„Највише сам у изградњи своје уметничке личности научила и постигла у 
свом граду Новом Саду и Српском народиом позоришту.“

Временски су то пет сезона од 1954. до 1959. Новосадско позориште је по-
сле рата имало јак драмски ансамбл, али формирањем Југословенског драмског 
позоришта и неких позоришта у Војводини, отишла је читава плејада најбољих 
и најистакнутијих глумаца, па се педесетих година осетила празнина у драми.

Због тога се ангажује низ младих глумаца за Нови Сад. Међу њима је била и 
Дара Чаленић која долази у наше Позориште из малог србијанског позоришта у 
велику професионалну средину; са извесним страхом, а добро се сналази.

– „Управа позоришта на челу са Милошем Хаџићем и Миленком 
Шуваковићем спрема репертоар на завидном нивоу. Играо се врхунски 
домаћи и страни репертоар, тако да смо ми млади глумци учили на правим 
текстовима. Играо се Стерија Поповић, Иво Војновић, Радоје Домановић, 
Бранислав Нушић, Ђорђе Лебовић и други, а од страних Шекспир, Шилер, 
Достојевски, Лорка и Сартр. Пред нас су постављени задаци које смо ми уз 
помоћ добрих редитеља и дивних колега, углавном добро обављали. У тој 
средини сам се ја тек формирала као глумица.

Дара Чаленић
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Поменућу, неколико, мени најдражих представа - играла сам у два Сартро-
ва дела, Блудница достојна пoштовања у режији Јосипа Лешића; а за отварање 
Мале сцене Српског народног позоришта, радили смо представу Иза затворе-
них врата у режији Миленка Шуваковића. То је уз Серафимову комедију Три луда 
дана, био авангардни почетак Мале сцене „Бен Акиба“.

Од овог дела једино ми је дража улога у комедији Марсела Ашара Хајде да се 
играмо коју је режирао Димитрије Ђурковић. Представа је у целини била снажна 
и пуна живота, сви смо играли у једном даху и чинили кораке ка свом стилу.“

У прилог овоме је извод из критике Михаила Бабинке из „Дневника“ (13. 
јануара 1957), који каже: „Редитељ Ђурковић је настојао да извођењем на 
кружној сцени омогући дискретност интерпретације, да је увођење у циркуски 
амбијент срећно остварење, задовољни смо са овом стрпљивом, духовитом и 
доста полетном режијом, а нарочито са глумачким остварењима.“

Низала се улога за улогом, представа за представом, играла је Дара Чаленић 
са Олгом Животић, Цоком Перић-Нешић, Љубицом Раваси, женама које су јој 
биле узори и учитељице. Оне су данас све три пензионисане уметнице, али 
њихова, нарочито Цокина доброчинства у животним и уметничким путоказима 
су неизбрисива за нашу саговорницу. Имала је она и међу колегама, партнера 
којих се радо сећа: Љуба Ковачевић, Станоје Душа новић, Велимир Животић и 
Пуле Татић, са којима се сретала и на београдским сценама а и на филму.

– „Глумац мора да ствара самостално и слободно, исто као и други умет-
ници, али у исто време он је у свом стваралаштву везан за колектив и зависан 
од њега. Нови Сад је имао, а верујем да и надаље има оба ова елемента; и до-
бре глумце, чак водеће уметнике, али и сложан колектив. Тако смо у Српском 
народном позоришту ми глумци научили шта је професионалност, одговорност 
и дужност. Колика је обавеза према публици! Па и када одемо из своје старе 
куће и нађемо се у новој средини, ми, бивши Новосађани, увек смо најтачнији на 
пробама које још увек сматрамо светињом, а по оцени других смо најсавеснији 
на раду. А за све то можемо да захвалимо нашем Српском народном позоришту 
и људима који су нас томе научили. Увек је, сећам се, чика Миливоје Живановић 
говорио о навикама, о реду који је постао - „новосадска дисциплина за све нас“.

После одласка из Новог Сада Дара Чаленић је само неколико пута играла 
на новосадској сцени. Сећа се свог првог наступа на III југословенским позориш-
ним играма - Стеријином позорју, када је имала малу улогу у представи Српског 
народног позоришта Машкарате испод купља од Иве Војновића, рађене у част 
100-годишњице рођења писца. А следећи њен сусрет са Новим Садом је на Де-
сетим позоришним играма, већ као глумице Југословенског драмског позори-
шта у Београду. Играла је тада једину женску улогу у савременој драми Јована 
Христића Савонарола и његови пријатељи.

– „Мој контакт са Новосадским позориштем се прекинуо након мог одласка 
за Београд. Када сам била у Новом Саду била сам млада, добра и луда глуми-
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ца, речита, често су ми мисли ишле непромишљено и то ме је много коштало. 
Чини ми се да према мени постоји ограда због те моје брзоплетости. Жао ми је 
што нисам била позивана на неке прославе позоришта и својих колега. Ја ипак 
желим да играм у Новом Саду, макар на сцени новога позоришта, јер глума је 
најпролазнија од свих уметности и неухватљива као и сам живот који нам про-
лази као „вејка на ветру.“

– „Када сам летос после дужег времена била у свом родном Новом Саду по-
чела сам да завидим Новосађанима како живе у лепом граду. Онај обновљени 
стари део, лепе озелењене улице и успешно урбанистички решена нова насеља, 
могу да буду понос града. Пролазим старим улицама вратила сам се у време 
Бранка Радичевића, чика Јове Змаја и Косте Трифковића и било ми је пуно срце. 
А кад сам прошла поред оронуле зграде мога Позоришта, пожелела сам Старој 
кући да што пре буде замењена новом сценом“.

Марина ТАТИЋ 
(20. IX 1975)
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У СПОМЕН КОСТИ ТРИФКОВИЋУ

Поводом стогодишњице смрти великог војвођанског комедиографа Косте 
Трифковића (1843-1875) Српско народно позориште и Матица српска припреми-
ли су свечану Академију.

Четвртог новембра 1975. отворена је најпре Изложба дела Косте Трифковића 
у 11 часова у предворју Велике сцене Позоришта. Изложбу је отворио Бошко 
Петровић, књижевник, секретар Матице српске.

Петнаест минута касније у дворани Велике сцене Српског народног позо-
ришта изведен је програм Академија.

На тему Редитељ пред драмским делом Косте Трифковића говорио је Мирос-
лав Беловић, редитељ, професор Факултета драмских умет ности из Београда а 
О Кости Трифковићу и Новом Саду говорио је др Васо Милинчевић, професор Фи-
лозофског факултета у Београду.

У уметничком делу програма изведене су соло песме: Станислав Бинич-
ки - Укор и Јосип Павчич – Пастирица, a отпевала их је Вера Бердовић, сопран. 
Композиције Јакова Готовца: На ноћишту и Стевана Мокрањца: Лем Едим певао је 
Светозар Дракулић, бас, уз клавирску пратњу Еугена Гвоздановића.

Истог дана је увече изведена премијера Љубавног писма Косте Трифковића у 
режији и адаптацији Мирослава Беловића.

М. ТАТИЋ 
(27. XI 1975)
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ТЕНОР ДРАГУТИН БУРИЋ

Поводом недавно изашле пло-
че Галерије музичких уметника 
Војводине, под називом „Са оперске 
сцене“, сетили смо се певача, гласо-
ва и арија које смо годинама слуша-
ли и дивили им се. Међу солистима 
певачима на овој плочи је и глас 
тенора Новосадске опере Драгути-
на Бурића из опере Боеми Ђакома 
Пучинија у улози Родолфа. За све 
време нашег разговора са Драгути-
ном Бурићем у његовом пријатном 
дому, пуном успомена, слушали смо 
први чин ове опере и вратили се у 
време његовог боравка у Српском 
народном позоришту у Новом Саду.

Из Загреба, где је музику и соло певање учио код професора Аде Дитрих 
и професора - баритона Миливоја Кучића, а у Хрватском народном казалишту 
имао ангажман хорског певача и солисте оперете, прелази у Суботицу, где се 
задржава само једну сезону. У периоду послератног обнављања Опере у Новом 
Саду управници и руководиоци позоришта Исидор Бајић и Богдан Чиплић су 
трагали за певачима и довели Драгутина Бурића у нашу средину. Од 1947. до 
пензионисања 1963. налазио се у Опери и био носилац главних улога, као тенор, 
лирског и драмског фаха.

Један је од чланова новосадске Опере који је од почетка рада ове 
институције присутан, па је заједно са њом стасао и доприносио њеном и 
свом развитку, па и успесима у првим годинама рада. Развојни пут овог пева-
ча иде лествицом успона, тако да је доцније он био један од оних певача пре-
ма којима је припреман репертоар, а који су могли да на све захтеве одговоре 
позитивно.

Заинтересовали смо се које су опере биле на репертоару и које је роле 
имао наш саговорник. Констатовали смо да је у оквиру тенорског репертоара 
то био велики број солистичких улога, првих, главних и најважнијих, дакле врло 
значајне, па је третиран у Опери као првак.

– „Међу више десетина оперских солистичких улога које сам остварио у 
току своје уметничке каријере сматрам да посебно треба да издвојим следеће: 

Драгутин Бурић као Алфред у „Травијати”
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Родолфа у опери Боеми, Пинкертона у опери Мадам Батерфлај, Де Гријеа у опе-
ри Манон Леско, Каварадосија у опери Тоска - све од Пучинија: Алфреда у опери 
Травијата, Војводу од Мантове у опери Риголето обе од Вердија; Ернеста у опе-
ри Дон Пасквале од Доницетија; Харлекина у опе ри Пајаци од Леонкавала. Па за-
тим насловну улогу у опери Фауст од Гуноа, а у руским операма исто запажене 
роле јер је у тим операма углавном најважнија басовска партија. А од домаћих 
опера најдраже су ми улоге у Зринском од Зајца, Еро са онога свијета и Морана од 
Готовца и Кнез Иво од Семберије од Бајића.“

• Чули смо да сте на почетку свога рада певали у многим оперетама.
– „Током боравка у Суботици и Новом Саду остварио сам главне тенорске 

партије у оперетама које све оперске куће уносе у свој репертоар - Слепи миш 
од Штрауса, Силва и Шева од Калмана“.

• Чини нам се да је то био велики репертоар и да сте били врло много анга-
жовани?

– „После Загреба где сам био само члан хора, желео сам што више солис-
тичких партија и тек сам у Српском народном позоришту то остварио. Примао 
сам и више него што су ми могућности дозвољавале, јер сам био свестан да је 
опера у Новом Саду тек у повоју и морало се интензивно радити на стварању ре-
пертоара. Иако је за оперског солисту максимална норма шест певаних партија 
месечно, а у неким операма и мање, ја сам десетак година, после формирања 
Опере, певао и по дванаест партија месечно, а редовно десет. Али ми смо сви 
волели своју стару позоришну кућу и били смо свесни да се за једну младу опе-
ру, са малобројним солистичким ансамблом, мора радити и давати много више 
но што редовне прилике захтевају, па је неизбежно да се за остварење њенога 
репертоара мора улагати велики напор.“

Како се и цела Војводина поново почела интересовати за озбиљну музику, 
организовани су многи концерти и приредбе у свим већим местима Покрајине. 
Врло често је наш саговорник био драги гост на концертима поводом државних 
празника и других свечаности, а и на приредбама у добротворне сврхе.

Активности новосадске Опере у другој деценији њеног постојања проши-
риле су се и на гостовања. То јe био нови вид сарадње и сусрета уметника и са 
већим именима оперске сцене. Такве размене и гостовања су увек обострано 
добродошли. С оперским улогама које је имао на репертоару Драгутин Бурић 
је био чест гост опеpa у Ријеци, Загребу и Сарајеву и Музичке гране која је једно 
време постојала у Нишу.

Публика у Новом Саду зна шта је добро, а то осећа сваки уметник. У једном 
периоду највиших домета нашег саговорника, он је био врло радо слушан и при-
ман од публике и имао је неподељене симпатије код великог броја љубитеља 
опере. А прегледајући дневне листове из тог периода стекли смо утисак да је и 
стручна критика у Новом Саду и још неким местима веома позитивно оценила 
певачке способности овога тенора.



На жалост, Драгутину Бурићу је оболело грло, његов највреднији инстру-
мент и он је пре времена морао да напусти оперску сцену, са којом се саживео и 
коју је бескрајно волео. Али већ до тога времена он је добио бројне вредносне 
награде. Највећа му је одликовање председника Републике Орден рада са среб-
рним венцем, за дугогодишњи рад и допринос развоју Опере Српског народ-
ног позоришта. Награђен је и о 10-годишњици од обнављања Опере Српског 
народног позоришта. Затим је заслужио и добио наш певач и Златну плакету за 
25-година обновљене Опере 1972, када је већ био у пензији. Још низ похвалница 
и плакета красе зидове стана овог уметника, који се заједно са својом женом и са 
нама сложио да је штета да у његово време није била установљена и Октобарска 
награда града коме се он посветио.

Марина ТАТИЋ 
(27. XI 1975)
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СОПРАН МАТИЈА СКЕНДЕРОВИЋ

Ових дана један оперски умет-
ник слави тридесетогодишњицу 
свога уметничког рада, а музику и 
певање je учио заједно са Матијом 
Скендеровић у Суботици, нашом 
данашњом саговорницом. А она је 
пре три године отишла у пензију 
као дугогодишња првакиња Опере 
Српског народног позоришта у Но-
вом Саду. Отишла је с оперске сцене 
као незаборавна Аида, мила Тоска, 
одлучна Леонора и несрећна Дез-
демона и оставила за собом безброј 
остварења, још свежих у нашим 
сећањима.

Свој животни пут оперске пева-
чице започела је сасвим случајно. У 
родној Суботици учи клавир и соло 
певање код музичког педагога Ирме 
Шифлиш, па завршава соло певање 
у Средњој музичкој школи у Суботи-
ци (1947) и одмах ту постаје настав-
ник певања. До свог првог оперског 
ангажмана, Матија Скендеровић 
пева на концертима са суботичком 
и љубљанском филхармонијом, у 
многим градовима наше земље. 
Породични разлози joj још увек не 
дозвољавају да озбиљно мисли о 
оперском животу.

Но у животу је обично тако, 
када се најмање о нечему брине 
и мисли онда се то и постигне. Го-
дине 1951. драмски сопран Матија 
Скендеровић добија свој први позоришни ангажман у Љубљани. Каже да су 
је колегинице у први мах примиле са доста резерве. Једино, оперска уметни-

Матија Скендеровић као Равијојла 

у „Женидби Милошевој”
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ца Нада Видмар, показује од почетка искрено пријатељство. Међутим, након 
првих проба колегинице су се откравиле према њој и назвале је „фест пунцом“, 
што је она за њих остала до краја.

Оперска сцена постаје њен живот, без кога више не може, али жели да дође 
у своју Војводину и први сусрет са новосадском сценом је на гостовању у опери 
Трубадур, где пева партију Леоноре. Како је Нови Сад тада био без драмског и 
младодрамског сопрана, уследио је потпис ангажмана са Српским народним по-
зориштем у Новом Саду.

Већ током првог сусрета са колегама у Новом Саду Матија Скендеровић 
сазнаје да ће јој ова сцена бити други дом, а позориште њена велика љубав. Из-
весне обавезе према Љубљани постоје, а како је репертоар оперских представа 
врло сличан, прелаз је био једноставан.

– „У овом театру сам наишла на врло добар пријем. Ансамбл је био квалите-
тан, што доказује и репертоар представа које су се изводиле. Срдачност коју осе-
ти човек на самом почетку, траје до краја, а пријатељска атмосфера вас плени и 
оплемењује. Било нас је свега двадесет солиста, седам жена и сви смо се врло 
лепо слагали, помагали једни друге, тако да су нам дани у позоришту пролазили 
врло брзо и били врло садржајни. Одмах желим да кажем да Нови Сад онда, и 
данас, има беспрекоран хорски ансамбл, који солистима представља путоказ, по 
својим реакцијама, да ли пева добро или не.“

Као и увек интересовало нас је - шта је овој уметници било драго, коју је 
партију најрађе певала и да ли постоји нешто што није волела?

– „Певала сам много са партнерима који су ме допуњавали, са колегиница-
ма, алтовима; најчешће са Озреном Бингулцем, Драгутином Бурићем, касније са 
Владаном Цвејићем, а од жена са Миром Врчевић, Зденком Николић, Иреном 
Давосир и Аницом Чепе. Репертоар је био разнолик, било је много лепих рола и 
стварних могућности да се уметник искаже. Скоро ми је свака рола драга, а када 
интимно размишљам, највише ме боли срце за Тоском“.

– Морам да приметим да у Вашој соби имате само једну фотографију и то из 
Бородиновог Кнеза Игора, где сте са успехом тумачили лик Јарославне, иако је 
ова опера у целини ефектно и лепо деловала, примећујем.

– „Ми смо се у њој сви врло пријатно осећали. Редитељ Сабљић је лепо при-
ступао уметницима, било да су извођачи или техничко особље. Са сценогра-
фом и костимографом је ускладио гледиште и створио дивну представу и нама 
извођачима и публици, што је најважније.

Новосадска публика је врло строг и реалан критичар и ми по њеном 
духу осетимо када радимо добро, а када грешимо. А од аплауза зависи наше 
мишљење о представи, па и расположење“.

Број улога Матије Скендеровић у новосадској опери веома је импозантан. 
Певала је: Аиду, Марженку, Лизу, Сантуцу, Турандот, Грофицу, Дона Ану и вилу 
Равијојлу. За ову ролу у опери Женидба Милошева Петра Коњовића, наша саго-
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ворница каже врло искрено да је ту била лоша, да није добро певала и да се у 
целој представи није добро осећала. За успех у једној опери су важни и костими 
и како се певач у њима осећа, затим је важан амбијент у коме се певачи крећу, а 
то је све допринело релативно слабом успеху ове опере.

– „Можда сам и ја била стара да играм вилу, па сам од почетка имала отпор 
према овој роли, мада ми је Петар Коњовић као композитор врло драг. Снимала 
сам његове песме за радио још у Љубљани“.

Животни пут оперске певачице ишао је праволинијски. Срела се Матија 
Скендеровић у Новом Саду са другом и колегом из Суботице Рудолфом 
Неметом, са којим је заједно учила певање, а колегинице са студија су 
данашња солисткиња Београдске опере Марика Пец и уметница светског 
гласа Даница Мастиловић, чланица Франкфуртске опере и стална гошћа 
Миланске скале.

– Желела сам то да вам кажем да се види како је Суботица имала одличне 
музичке педагоге.

Финог изгледа, лепе и достојанствене појаве и на сцени и ван ње, била је 
омиљена међу публиком, а и међу колегама. Дешавало јој се да је сретну на ули-
ци и траже слику и потпис. Тако јој је једанпут ученица средње школе донела 
слику из Аиде и замолила уметницу да јој се потпише. Она се нећкала и питала 
зашто баш она да то учини, не приметивши да је њена фотографија.

Живела је на Новосадској сцени, а живи за театар и данас, радујући се сваком 
успеху наше Опере. Отпевала је и своју опроштајну ролу Лауре у опери Ђоконда, 
и са великом тугом отишла са сцене. Управник Позоришта Милош Хаџић се то-
плим речима опростио од слављенице, доделивши јој Сребрну плакету Јована 
Ђорђевића за посебне заслуге. А Матија Скендеровић каже: „Највећа награда ми 
је била однос људи у театру према мени и аплауз публике“.

Марина ТАТИЋ 
(26. XII 1975)



107

 
СУСРЕТ СА МАРЖЕНКОМ

Дугогодишња чланица Ново-
садске Опере Аница Чепе је годи-
нама одушевљавала новосадску 
публику интерпретацијама готово 
свих значајних партија лирско-со-
пранског фаха: Маргарета у Фаусту, 
насловна улога у Мадам Батерфлај, 
Јарославна у Кнезу Игору, Татјана 
у Евгенију Оњегину, Микаела у Кар-
мен, Ђула у Ери са онога свијета 
и многе друге. Улога Марженке у 
Проданој невести је била њено прво 
представљање новосадској публи-
ци, па је Аница Чепе за свој опроштај 
и двадесетпетогодишњицу уметнич-
ког рада изабрала исту ролу.

Своју уметничку каријеру запо-
чела је Аница Чепе још током рата 
певајући за борце и на ослобођеној 
територији Словеније. Одмах после 
рата ангажована је у Опери у Мари-
бору, студирајући и даље музику. У Српско народно позориште је дошла сеп-
тембра 1951. са београдске Музичке академије.

– „Током двадесет година боравка у Новом Саду имала сам ретку срећу да пе-
вам све истакнуте и насловне улоге лирско-сопранског фаха. Поред најважнијих 
било је још много улога: већих, средњих, мањих.“

Низала се опера са опером и улога за улогом и Аница Чепе је постала свесна 
да јој повратка у родни Марибор више нема, остала је, како каже, у најлепшем 
граду - Новом Саду стално.

– „Вероватно нема много Новосађана који овај град са околином воле више 
од мене.“

Сродила се са нама, остала је ту и после пензионисања и пуна је ле-
пих доживљаја и прича о колегама, представама и гостовањима новосадске 
Опере.

– „Наша Опера је веома често гостовала по већим местима Војводине. Ско-
ро да нема већег места у коме нисмо наступали. Највише симпатија и анегдота 

Аница Чепе као Марженка 

у „Проданој невести”
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смо имали за нашег драмског тенора Озрена Бингулца. Висок скоро два метра, 
херојског лика, ведар и непоколебљив, био је велика спавалица. Тако када по-
лазимо из Новог Сада он нас обавести да ће спавати, а мене задужи да га будим, 
на домаку нашег циља. То ми да у аманет и удобно се намести у аутобуском се-
дишту и већ на Клиси спава мирним сном. Када угледамо град у коме гостујемо, 
пробудим Озрена који одмах реагује, свеж, одморан и радостан. А на повратку 
спавамо сви од представе, од умора.“

Гостовања оперских представа педесетих и шездесе тих година су била врло 
честа. Ишло се и по Србији, а и у друге наше републике. И певачи и глумци о 
овим сусретима са другим уметницима, говоре са одушевљењем јер су то при-
лике за размене искустава, да се види и чује нешто ново.

– „На дужим путовањима по Србији свугде смо били смештени по хотели-
ма. Озрену хотел нигде није потребан, јер у сваком граду има „неког свог“. У 
Ваљеву чекао је колегу најбољи пријатељ из заробљеништва, у Краљеву друг 
из учитељске школе - Озрен је раније био учитељ. - У Лесковцу бивши професор 
са Музичке академије, у Врњцима рођак по жениној линији, у Нишу су га чекали 
неки црквени појци, којима је диригирао у заробљеништву, у Крагујевцу зетов 
ујак. Озрен се свугде снашао. Био је дочекан и испраћен од добрих пријатеља, 
ближе и даље родбине...

Кад смо са Кармен гостовали на Ријеци, нас петоро смо се понашали скоро 
пакосно: Озрен бар овде нема никог свог. Грдно смо се преварили. На ријечком 
колодвору чекао га је кумов синовац! Гостовање је било фебруара, а у возу се 
није ложило. Драмском тенору није ништа сметало. Спавао је од Сремске Ми-
тровице до Постојне. Тешка сам на сну и нисам уопште спавала, па ме је све то 
доводило до очајања и љубоморе.

На Ријеци нам је било тешко. Нова позорница, колектив, клима. Сви смо се 
нервирали, а Озрен мртав-хладан! Живци су му као од челика. На крају је ипак 
све испало добро. Отпратио нас је на колодвор колектив Ријечке опере; а нашег 
Озрена - зна се - приватни сектор, као увек! На повратку је спавао све до Старе 
Пазове. А ми... Ни ока нисмо склопили...“

Сећајући се згода и незгода са турнеја, увек расположена петорка Мирјана 
Врчевић, Лаза Бута, Јован Стефановић Курсула, Озрен Бингулац и Аница Чепе, 
журили су натраг у Нови Сад својој публици. Уверена је наша саговорница да је 
новосадска публика веома добра и стрпљива. Када добро певају, била је веома 
захвална, када нису били у „форми“, стрпљиво је чекала да сазру и да се поправе.

– „Тој и таквој публици сам још увек захвална“.
– „У почетку рада у Новом Саду имала сам мало слабији глас, необично су ми 

лежале роле суптилних, чедних девојака, које би тенори остављали. Касније сам 
све више волела ведрије улоге, чак помало са хумористичким акцентима, као 
Марину у Четири грубијана. Сматрам да сам отишла са позорнице у прави час 
док још нисам досадила публици коју сам поштовала и волела.“
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Отишла је Аница Чепе у пензију мирно и скромно, баш онако каква је и 
она сама. Али и данас она се врло радо одазива на позиве друштвено-поли-
тичких организација, када бесплатно пева на разним прославама и пригодним 
манифестацијама.

Једино јој је жао што ту нема диригената, за које сматра да су посебан сој 
људи, најбољи и најталентованији, толерантни, пуни разумевања и образовани, 
било да је то Жупанић, Миладиновић, Фајдига или Бута и многи други са којима 
је радила, остају јој у најлепшем сећању.

Марина М. ТАТИЋ 
(17. II 1976)
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НОВИ ТЕАТАР У БЕОГРАДУ

Шетајући улицама Београда, уочавају се плакате које обавештавају о једном 
новом позоришту, које се несвакидашње зове. На једној је писало: Организација 
удруженог позоришног рада „ПОД РАЗНО“; мора се признати да назив овог теа-
тра одговара духу данашњег пословања.

У разговору са уметничким руководиоцем Владимиром Јевтовићем, чули 
смо да Ор ганизација удруженог позоришног рада „ПОД РАЗНО“ има за свој 
основни циљ слободно удруживање за рад на пројектима сценских представа. 
Удруживање рада по правилу се врши само за припрему и извођење сценских 
представа и нема карактер трајног удруживања нити радног односа.

Ово је речено и на Збору радних људи, ентузијаста овог новог позори-
шта, који желе да пруже шансу младим писцима, драматурзима, редитељима и 
извођачима који ћe у заједници са Студентским културним центром омогућити 
припремање и извођење представа уз сценско-техничку помоћ, заступаће по-
зориште према трећим лицима и водити материјално и финансијско пословање 
позоришта. А позориште „ПОД РАЗНО“ ће за узврат све представе у центру из-
водити бесплатно.

А глумци, који су већ одиграли и прву премијеру представе Милосава 
Мариновића Права ствар, кажу зашто се њихово позориште тако зове.

– На листи београдских позоришта ово наше биће последње - под разно. Ми 
бисмо, ако може, - под разно - о нама данас.

Драму Милосава Мариновића поставили су на сцену Никола Јевтић и 
Србољуб Божиновић, а играју: Предpaг Ејдус, Јосиф Татић, Владимир Јевтовић 
и Милан Ерак.

М. ТАТИЋ 
(21. II 1977)
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ТЕАТАР „ПОД РАЗНО“ У НОВОМ САДУ

Организација удруженог позоришног рада „Под разно“ гостовала је 24. 
марта 1977. на сцени Веселог театра „Бен Акиба“. Извели су једину досад играну 
представу Милосава Мариновића, Права ствар.

То је једночинка која гoвори о четворици другара из разреда. Они су, 
прослављајући десет година матуре, поново заједно, али сада са другим погле-
дима на свет. Права ствар је у томе што они, сада, као зрели и свршени људи, 
користећи обилато данашњи жаргон са пуно псовки (које не сметају) откривају 
о себи много нових чињеница, па се и посвађају.

Четворица младих глумаца представљају уиграни квартет у коме предњачи 
Предраг Ејдус као Дука, дипломирани професор филозофије. Јосиф Татић, једини 
не дипломирани члан дружине, а снашао се у животу, игра Вучка - шармера; за-
тим Владимир Јевтовић, тумачи улогу Ђолета, дипломираног архитекту и Милан 
Ерак - Прља, правник са организаторским способностима. Они су се дружили са 
нама сат и десет минута и дочарали нам нашу свакодневицу у једном невезаном 
разговору који лежерно тече.

Малом броју Новосађана који су били на представи Предраг Ејдус 
представља откровење јер успева да од једноставног текста, без радње, носи 
представу и живи своју генерацију на сцени. Чинило нам се као да смо и ми ишли 
с њима у школу, као да се познајемо одувек.

Ова екипа уметника на челу са својим уметничким руководиоцем Влади-
миром Јевтовићем, захвална је најстаријој професионалној позоришној кући у 
земљи - Српском народном позоришту и Веселом театру „Бен Акиба“ јер су им 
они први уручили позив за гостовање и оберучке их прихватили. А то новом 
театру који се афирмише значи  много.

Ово ново београдско позориште имало је прилике да се недавно представи 
на Фестивалу малих и експерименталних сцена у Сарајеву, а то је корак даље ка 
професионализму.

М. Т. 
(15. IV 1977)
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