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Српско народно позориште и Центар за визуелну културу Нови Сад комадом Код Вечите 
славине по истоименом дјелу Момчила Настасијевића наступили су у склопу такмичарског 
дијела четврте такмичарске вечери XXIV Театар феста „Петар Кочић“. 
Ансамбл представе чине: Соња Исаиловић, Стефан Вукић, Бојана Милановић, Вукашин 
Ранђеловић, Милош Лазић, Стефан Старчевић, Миа Симоновић, Алиса Лацко, Нина 
Рукавина, Ненад пећинар и Димитрије Аранђеловић, док су се у ауторком тиму нашли: 
Соња Петровић, редитељка, Мина Петрић, драматуршкиња, Жељко Пишкорић и др Младен 
Стојановић, сценографи, Игор Гекса, сарадник за сценски говор, др Дејан Средојевић, 
сарадник за сценски говор, Никола Маринков, који је одговоран за дизајн свјетла и др.
Џевдет Тузлић је и ове вечери водио разговор о представи и започео је обраћање 
присутнима ријечима о Момчилу Настасијевићу, неправедно потиснутом великану српске 
књижевности, и концентричним круговима његових мисли које се шире кроз простор и 
вријеме, на који начин до нас допиру и одјекују те на који начин ми покушавамо да их 
ухватимо као вриједност која је, сама по себи, већ у томе што је написана. Затим је замолио 
селекторку Слађану Зрнић да присутнима образложи избор ове представе у такмичарски 
дио Фестивала.
„Први и основни разлог јесте да је ријеч о доброј представи и мислила сам да бањолучка 
публика треба да је види. Други разлог је Настасијевић, јер се његове драме толико ријетко 
постављају на сцену да нисам смјела пропустити ову прилику. Трећи разлог је што је 
ауторски тим побиједио на прошлогодишњем Театар фесту и мислим да је за нашу публику 
веома лијепо да прати рад ових младих људи који ће сљедећих година и деценија владати 
регионалном сценом. Што се тиче концепта, снага и усуд, апсолутно се уклапа у те двије 
кључне ријечи Петра Кочића. Снага младости, снага коби, снага љубави, снага насиља, 
усуд жене, усуд човјека, све је учитано у концепт који је мени био предложен и који сам 
прихватила“, навела је Зрнићева.
Затим се модератор осврнуо на укрштање фолклорног, религијског, демонског, лијепог 
у дјелу и замолио редитељку Соњу Петровић да дâ свој осврт на рад на пројекту: „Нас 
је инспирисало суочење са нашим фолклором. Кад кажем фолклор, мислим и на неко 
културно наслеђе и на културни идентитет, као и на митологију и религију, те све оно 
што чини наш идентитет и наше постојање и данас, када се толико година одмакнемо од 
времена када је овај текст настао, а то је 1935, додуше, постоје неки различити подаци о 
времену када је настао, просто смо желели да се суочимо са тим шта све подразумева наш 
фолклор, колико ту има и лепих ствари, шта смо наследили, по каквој земљи корачамо, 
односно шта подразумева бивствовање и живот у овом тренутку. Он, дакле, не подразумева 
само овај тренутак, него све оно што наслеђујемо из прошлости, тако да ту, осим, нажалост, 
много лепих ствари, постоји и неки круг узрочно-последичног насиља који се стално 
интерпретира и стално понавља, јер никако да га погледамо у очи и прознамо да су се 
такве ствари догађале. Лични осећај и размишљања, када сам читала Настасијевића и када 
сам размишљала о томе да радим представу по његовом делу, ишла су у правцу колико је 
свака следећа генерација, у ствари, све збуњенија, све апатичнија, фризована, ја бих рекла, 
у оквиру онога о чему не знамо ништа. Такође, свака идеја о заташкавању и прећуткивању 
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неких ствари мислим да ствара све више и више неких конфузних 
генерација које не знају по каквом тлу ходају и шта им је темељ изградње 
личности, али и целог света око себе. Мислим да је неопходно суочити 
се са својом прошлошћу и прихватити то да бисмо причали о томе да ли 
смо ми генерацијски у стању да тај низ, на неки начин, прекинемо. Да ли 
је могуће погледати се као што су Сирчанин и Подољац дошли на место 
на којем су се њихови очеви међусобно поубијали, да ли је могуће доћи 
на то место, погледати се у очи са тим човеком и прекинути тај ланац, 
иако сте одрастали на потпиривању мржње против оног другог о коме, у 
суштини, не знате ништа. То је била основна нит и основна идеја којом смо 
се бавили и због тога сам желела да темпирам време као нашу прошлост, 
а не неко конкретно време којем то све припада и желела сам да на тај 
начин и решим простор као прошлост која је стално присутна. Присуство 
тих људи, да ли кроз реквизиту или њихово физичко присуство, требало 
је да стално будемо свесни присуства наших предака и дела, била то 
злочин или лепе ствари, која су починили, да будемо свесни свега тога и 
да живимо с тим“.
На Тузлићеву констатацију о свевремености представе, редитељка је 
одговорила: „Мислим да је Настасијевић то и желео. Настасијевић није 
овај комад поставио у неко одређено време, него је рекао да је то неки 
садашњи тренутак и да од тада идемо 65  година уназад, али није тачно 
одредио који је то тренутак. Језик којим говорио је исто стилски, сам 
језик је, у ствари, симбол, тако да није постојала ни конкретна временска 
одредница. Једини топоним који се појављује у самом комаду јесте тај 
Јелен До, који постоји и дан-данас и који је једини начин да се уопште 
вежемо за место из којег је, можда, потекао и тај дијалекат и тај свет и све 
о чему причамо“.
На разговор о језику дјела надовезала се драматуршкиња Мина Петрић: 
„Мелодија Настасијевићевог језика је толико заводљива да нам је у раду 
на овој представи свима ушла у мисли, у откуцаје срца. Мислим да смо 
сви могли да разумемо само једни друге, а не спољни свет. Толико је богат 
и леп тај језик да се у њему заиста може живети. Избор речи и израза 
Настасијевића јесте довољан за један људски вокабулар, ако узмемо у 
обзир цео његов опус. Што се тиче ‘поправљања’, нисам сигурна да ли 
то можемо, али сви можемо јако да поверујемо у то што је написао и да 
пођемо од себе“.
Даљи разговор настављен је са глумцима, а прва се обратила Соња 
Исаиловић: „Што се тиче реализације, био је потребан читав процес да се 
нешто деси од мене до Магдалене, то се десило два дана пред премијеру. 
Сваки покушај је, заправо, био прилично безуспешан, али тешко је било 
наћи неку спону између мене и ње. Ваљда је било тешко да се ја опустим, а 
тек је заличило када сам пронашла тај њен инфантилни 
део, који сам код себе заташкала годинама, и неке 
ствари које се дешавају импулсивно у њеним 
реакцијама и осећањима, снази њених 
осећања, начину изражавања њене љубави, 
пре свега, према Роману а затим и осталим 
људима који су јој важни у животу. Соња 
Петровић је довела своју колегиницу, 
психолога, на наше пробе и она ми 
је стварно приближила ту личност 
девојке, околности у којима је расла и 
у складу с тим ме наводила на начин 
на који би требало да размишљам. То 
је био озбиљан рад и требало ми је 
баш много времена да то почнем да 
прихватам и да укључим у саме сцене и 
да то све постане у већој мери органски“.
Тузлић се затим запитао колико је 
Стефан Вукић морао менталне енергије 
уложити како би приказао све валере који 
су присутни у лику Романа, на шта је овај 
млади глумац одговорио: „Што се Романа тиче, 
мени је ово једна од најзахтевнијих улога до сада 
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и процес је био доста захтеван, између осталог, и због тога што нема неке градације, која 
је уобичајена у драмским делима, па све расте до момента док не експлодира. Оно што је, 
можда, било још захтевније наћи – мотив за неке његове поступке. Код Настасијевића није 
прецизно написано одакле то све долази, него је само дато стање. Највећи изазов је био 
ухватити шта је, заправо, део његове личности, а шта је сада нека промена коју су догађаји 
покренули и са целим ауторским тимом смо се договарали и покушавали да откријемо и 
на крају смо дошли до договора којим смо се водили“.
Вукашин Ранђеловић је затим говорио о својој улози: „Мислим да је најтеже било ухватити, 
не знам ни да ли би се то могло назвати језиком Настасијевића. Оно што бих могао да 
тврдим јесте да је то поезија, иако је то драмски текст. Иако се то чини као колоквијални 
говор, то је поезија, то је толико сабијено у смислу, значењу, садржају. Толико је садржајно 
у тако малом простору. Ако почнете то да говорите као поезију, то не ваља, јер је драмска 
представа у питању, а та борба са садржајем ми је било најтежа, поред година које сам 
морао у првом делу представе да доказујем. Све ми је постало јасније када сам прочитао 
како је Настасијевић писао поезију, тако што напише дугу песму и онда је ‘љушти’ само, 
мења речи да што мање речи остане. Мислим да је то највећи задатак и мислим да је то 
разлог због којег се није толико успешно постављао Настасијевић до сада, иако је прошло 
скоро 100 година. Такође, све је ишло преко мене, људи причају, али све иде преко Ћопе, 
сви путеви су преко њега, он треба да упија и шаље даље. Хтео бих и да захвалим публици, 
јако дуго нисам играо представу на којој није звонио ниједан телефон. Игра их доста и ово 
је преседан у последње време“.
И редитељка Соња Петровић се осврнула на Настасијевићев језик: „Момчило Настасијевић 
је, када је стварао, стварао је уз музику. Он је из једне музичке породице, његов брат је 

композитор и ова драма се не убраја у музичке драме, али може се тако перципирати. Имам 
утисак да је тако стварао, да је водио рачуна и о ритму и о мелодији и да је свака његова 
драма, у ствари, композиција па је зато музика била неизоставан мотив и елемент којим 
се служимо у овој представи. У ствари, користили смо се његовом поезијом за текстове 
песама у представи, они нису интегрално у драми. Правили смо ужи и шири избор у односу 
на ликове и музика је настајала кроз процес, јер смо га, некако, ослушкивали, покушавали 
смо да му нађемо тон, да нађемо октаву у којој лежи Настасијевић и ту врсту фолклорног, 
етно-призвука, који вуче на прогресив, ако бисмо рекли да је ово фолк-мистерија, али 
нисмо хтели да буде чист фолк. Сви глумци су учествовали у стварању музике и песама.“
Миа Симоновић је на то додала: „Они су група која се већ добро познаје још из представе 
‘Џенис Џоплин’ и ту су сарађивали са истим музичарима (Стефан и Данијел Сеетхалер, 
Филип Грубач, Игор Сакач и Петар Бањац), а ја сам била нова у свему томе и до сада нисам 
певала. Нисам се осећала као да могу нешто да допринесем. Затим смо тако лагано кренули 
и схватила сам да све песме које су одабрале Соња и Мина одговарају. Размишљаш о својој 
сцени и читаш и схваташ да се све прожима, све је подобно. Немам утисак никаквог напора, 
баш смо лепо радили. Ти верујеш редитељу, опустиш се и схватиш да можеш да певаш“.
На ријечи Симоновићеве надовезала се Соња Исаиловић: „Такође је на тим првим 
пробама, пошто се у тексту помиње реч фрула, Соња најављивала како ће то решити и 
поменула је нашег колегу Стефана (Сеетхалера) и како он, поред много инструмената, зна 
да свира флауту и на једној проби нам пустила снимак. Та флаута је тако дивно зазвучала. 

Настасијевићев стих ‘где се заврши реч, ту почиње 
најважнији акорд музике’ Соњи је био инспирација 
да музика настане из сцена и та флаута нам је 
откључала поступак“.
О музици је своје мишљење дала и редитељка: 
„Мислим да је код Настасијевића и музика симбол 
и мит. Како кажу – ко је једном чуо – чуће увек и 
свуда. То је, како он каже, мелодија нашег матерњег 
језика, мелодија нашег фолклора, мелодија нашег 
наслеђа. Музику доживљава много више од саме 
интерпретације и она је стварно за њега симбол 
и, када се осврнем, мислим да је најдоминантнији 
део нашег фолклора, у ствари, музика. Због тога смо 
хтели да се она преточи са драмским текстом јер, 
све време док смо радили, као да смо завршавали 
неки математички задатак. Као да смо имали неку 
одређену суму бројева и мора да постоји неки 
систем у оквиру овога и да решавамо Настасијевића 
и да му се препустимо, да пробамо да урадимо све 
онако како би он волео, да га откључамо кроз њега 
и да у њему пронађемо себе. Он је херметичан, јако 
тачан, прецизан и свако минимално нарушавање Настасијевића је као кула од карата, све се 
руши, јер је толико верзија својих текстова имао и свака реч је с разлогом ту да не можете 
да копате или да додајете нешто споља, него само да изнутра пронађете 
т а ј његов свет и да се у њему сместите. Хтели смо да буде више 
к а о трилер и да имамо више повратака уназад, као и да буде 

жанровски мало приближније, али се надамо да ће 
то бити могуће за 20-30 година, да ће Настасијевић 

постати класика, да ће ући у читанке, јер онда ви 
можете да се играте с Настасијевићем, када сви 
знају шта је предложак а шта прича. Овако, он је 
заиста бесправно запостављен, постављен је само 
девет пута и ми смо девети у нашој позоришној 
историји. Први пут је постављен 1967, иако је текст 
настао 1935. и ми смо хтели да допринесемо томе 
да се људи више хватају у коштац с њим па смо 

желели да ово буде нека врста наше платформе за 
лични развој, када смо већ открили да смо добар 

тим и да лепо сарађујемо, да је баш ово тренутак да 
радимо са нечим што можда звучи претенциозно и 

храбро, али сам се водила тиме да је сада прави 
тренутак за то и да заједно прођемо ту муку. Настасијевић 

је тежак за откључавање, 
али вам толико пуно даје, богат 
је, има пуно слојева и толико нас је научио и 
начинио бољима и редитељски и глумачки и 
драматуршки. Циљ нам није био да направимо 
најбољу представу, већ да учимо од њега и да 
заједно, као тим, пробамо да откључамо нешто 
што нас инспирише, а што је у исто време тешко 
и изазовно“.

Модератор округлог стола:
 Џевдет Тузлић

Домаћин вечери
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Момчило Настасијевић Рођен је 6. октобра 1894. године у Горњем Милановцу у 
породици познатих умјетника, а умро је 13. фебруара 1938. године у Београду. Писао 
је пјесме, приповијетке, есеје и драме. Збирка пјесама „Пет лирских кругова“ писана 
је јединственим стилом са изразито карактеристичним језичким облицима. Његове 
приповијетке обилују елементима народних бајки и легенди, а тематски се издвајају 
средњовековним апокрифом. У драмском раду стварао је стих и прозу. За вријеме свог 
живота објавио је драму „Међулушко благо“ и збирку приповједака „Из тамног вилајета“, 
док су постхумно објављене драме „Ђурађ Бранковић“, „Код Вечите славине“, „Господар-
Младенова кћи“ и „Недозвани“. 
Писао је доста споро, пазећи на детаље, доста је труда улагао у развој пјесничког дара, а 
ни експериментисање му није било страно. Миодраг Павловић је о Настасијевићу рекао: 
„Шта може биографија да каже о једном човјеку који је тако мало личио на своје вријеме, 
који се није одредио ни својим делањем у друштву, ни становањем у неком граду, ни 
боравком у свом тијелу? Подаци о његовом животу не могу рећи много ни о изворима 
његовог дјела, ни о обиљежјима једног периода. Његов живот је прича о самоћи, и 
стваралачкој и јавној и најинтимнијој, сличној другим самоћама, а не временима, 
прошлим и будућим“. Како је бивао старији тако се све више повлачио из друштвеног 
живота, јер му је годила самоћа. Своју прву пјесничку збирку одлучио је да представи 
јавности 1932. године. Пјесничку збирку наслова „Пет лирских кругова“ читалачка публика 
позитивно је прихватила, али само у ужим круговима. Једна пјесма је била заступљена у 
антологијама поезије његовог времена. Године 1938. Настасијевић се озбиљно разболио. 
Оболио је од туберкулозе и без икакве могућности за оздрављење умро је 1938. године у 
44. години живота. Сахрањен је 14. фебруара, на Новом гробљу у Београду. Након годину 
дана од његове смрти његови блиски пријатељи сакупити су и издали сва његова дјела у 
рукопису: „Ране песме и варијанте“, „Песме“, „Из тамног вилајета“, „Хроника моје вароши, 
„Ране приче, „Музичке драме“, „Драме“, „Мисли“ и „Есеји“. Роберт Ходел је превео нека од 
Настасијевићевих дијела на њемачки језик и објавио је књигу наслова „Sind Flügel wohl“ 
у издаваштву Leipziger Literaturverlag. Све пјесме у овој књизи штампане су на српском и 
њемачком језику, а у ној се налазе и два прозна дјела Момчила Настасијевића, али само 
на њемачком језику. 
Момчило Настасијевић није залазио у кафане као већина писаца, него је викендима 
окупљао породицу и друштво у свом стану, а све уз пријатну породичну атмосферу. 
Из здравствених разлога рат није провео на фронту, него у Горњем Милановцу, 
што је свакако утицало правац његовог књижевног стваралаштва. Опредијелио се 
за јединствен начин писања, занемаривши актуалне књижевне токове. Књижевна 
критика га је окарактерисала као усамљену фигуру, дубоко особену и оригиналну. 
Настасијевић се у српској књижевности јавио између два свјетска рата. Његова поезија 
најближа је симболизму. У потрази за пјесничким сликама задире у тајанствено и 
мистично. Користи изворан, архаични језик који води поријекло из народних пјесама 
или средњовјековне литературе. Његова неосимболистичка заокупљеност музиком 
приближава се експресионизму. Улагао је велики труд да би своју поезију квалитетно 
укомпоновао и био задовољан истом. Експериментисао је са различитим сазвучјима 
српског језика. У његовом пјесништву честе су једносложне ријечи. Јасним значењем 
ријечи није хтио да потисне значење звука и ритма. Настојао је да пронађе лични 
звук и ритам за своје пјесничко изражавање. Присутан је и парадокс звукова ријечи. 
Јављају се противрјечности између свјетлости и таме, доброг и злог, живог и неживог. 

Изражавао се пјесничким језиком у коме је била садржана прошлост. 
Винавер је Настасијевића називао свецем српског језика и српског 
књижевног израза. Настасијевић је пјеснички обликовао своје слутње 
сталног тока тајанствених сила, те је доводио у сладан однос слутњу и 
разложно сазнање. Његово пјесништво обухвата седам лирских циклуса 
једне збирке стихова: „Јутарње“, „Вечерње“, „Бдења“, „Глухоте“, „Речи у 
камену“, „Магновења“ и „Одјеци“. Први циклус „Јутарње“ представља све 
оно што пјесник воли у спољном свијету, на примјер природу. Изражена је 
одређена доза сјете. Највећи број пјесама овог циклуса повезује природу 
и жену у смислу међусобног поређења: „Сан у подне“, „Зора“, „Јасике“ 
и друге. Други циклус „Вечерње“ је наставак првог, само су вечерњи 
призори доста сјетнији. Повремено се наговјештава смрт. Назив овог 
циклуса представља вечерњу службу у цркви. Састоји се од приказа 
вечерњих пејзажа, сутона, а с тим у вези опадање, нестајање и смрт. Смрт 
је приказана у виду силе која посједује животворну и стваралачку моћ. 
У трећем циклусу „Бдења“ пјесник дефинише идеје и главне релације 
постојања. Пјесме су доста апстрактније у односу на пјесме претходна два 
циклуса. Уводи се мотив стваралаштва, а пјесник је лирски субјект. Пјесник 
повлачи паралелу између смрти и стваралаштва, јер обе у односу на живот 
су на вишем степену постојања. Циклус од укупно десет пјесама назива 
се „Глухоте“. Овим пјесмама пјесник долази до семантичке напрегнутости. 
Пјесме овог циклуса су неименоване. Десет пјесама је нумерисано, а 
веза између њих је много више уочљивија него у осталим циклусима. 
Пјесник примјењује поступак понављања стихова једне пјесме у сљедећој, 
или употребљава исте или сличне стихове на почетку пјесама. Стихови 
су краћи, али су значењем доста богатији. По тематици су доминантни 
стари митови стваралаштва, живота и смрти. Сљедећи циклус је „Речи у 
камену“ који се састоји од укупно четрнаест пјесама. Осликавају људску 
међусобну повезаност, лична раздирања, визију уједињења и слично. 
Наслов симболише процес окамењавања ријечи. Доминантно су присутни 
религијски мотиви. Мотиви се идејно повезују са рођењем и смрти. Циклус 
„Магновења“ чине пјесме сложеније структуре, подијељене на мање 
одјељке. У посљедњем циклусу „Одјеци“ јављају се атмосфере пејзажа. 
Посљедња два циклуса остала су у рукопису и објављена су постхумно у 
оквиру „Целокупних дела“. Представљају тематски наставак претходних 
пет циклуса. Проширени су мотивима који продубљују доминантну 
тематику живота и смрти, а највише су проширени подручјем религије. 
Настасијевић је написао и неколико драма. Његово драмско стваралаштво 
обухватило је двије књиге наслова „Музичке игре“ и „Драме“. Књига 
„Музичке драме“ је састављена од драма у стиховима. Настасијевић их је 
писао са предвиђањем могућег каснијег компоновања. Његова прозна 
дјела су „Из тамног вилајета“ и „Хроника моје вароши“. Библиографија 
„Међулушко благо“ (1927) „Из тамног вилајета“ (1927) „Ђурађ Бранковић“ 
(1929) „Код Вечите славине“ (1929) „Недозвани“ (1930) „Господар Младенова 
кћи“ (1931 „Пет лирских кругова“ (1932).
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„Личности су снажне и не сасвим 
неуверљиве, дијалог има нешто од 
нужне природности, и готово сам 
сигуран да је само питање дана када 
ће најзад једно наше позориште 
учинити напор да ову драму прикаже.“ 
Требало је да прође шездесет 
шест година (магични број?) да би 
очекивања Борислава Михајловића 
Михиза поводом Настасијевићевог 
култног комада Код „Вечите славине“ – 
исписана, гле, у Новом Саду – била не 
само уверљиво потврђена, него и сјајно 
превазиђена његовом прексиноћном 
поставком у Српском народном 
позоришту, у режији Соње Петровић.

У аутентично симболистичком 
драмском опусу Момчила 
Настасијевића, које Миодраг Павловић 
назива „позориште сенки прострељено 
кобима“, драма Код „Вечите славине“ 
представља ако не камен темељац, а 
оно свакако репрезентативни случај. 
Тематика инцестом узроковане коби, 
позиционирана у (за ове просторе) 
архетипски простор кафане, исказана 
елиптичним језиком који тежи заумном, 
артикулисана заплетом по моделу 
делимичне ретроспекције, заснована 
на фолклорном наслеђу а усмерена ка 
трагичкој неминовности: сваки од ових 
елемената мање или више дефинише, 
али ниједан не исцрпљује природу 
Настасијевићеве поетске и „музичке“ 
драме.

Уоквирене прологом и епилогом – у 
којима се, у драмској „садашњици“, 
мире синови Сирчанина и Подољца, 
Магдалениних удварача страдалих у 
међусобном обрачуну (због љубави али 
и бремена породичне омразе!) збивају се 
три секвенце Настасијевићеве „страсне 
и заумне“ коби. У првој, четрдесет 

година раније, Магдалена и Роман, 
одгајани (од помало јуродиве) Тине као 
брат и сестра, након спознаје да потичу 
од различитих мајки, али истог оца, 
откривају снагу неодољиве међусобне 
страсти – којој  Роман умиче изолацијом 
од људи (чује се само мелодија његове 
флауте), док Магдалена налази јалову 
утеху бацањем у вртлог заводништва 
и разврата. Друга секвенца, која 
непосредно следи, предочава Магдину 
троструку голготу: егзибиционистичку 
игру моћи са женама Сирчанина 
и Подољца, неуспели покушај да 
се, сестринском емоцијом потисне 
страст у односу на Романа, и најзад, 
самоубилачку игру завођења која 
окончава смрћу Сирчанина и Подољца. 
У трећој секвенци, која се збива четврт 
века пре друге, аутор нам предочава 
насилне околности рађања главних 
протагониста (брутално силовање 
„конобарица“ Тине и Смиљке од 
стране тиранског кафеџије Рапе), као 
и различите типове реакција двеју 
мајки (Смиљкино бекство, Тинино 
лудило), које ће проузрочити већ 
поменути ланац збивања. Поставивши 
у средиште драмског интереса инцест 
као вид врхунског преступа („коби“), 
Настасијевић тежи да, кроз заплет 
прожет насиљем и страстима, помири 
димензију античке неминовности коју 
сугеришу мотивација (инцест, бреме 
породичног проклетства), са аспектом 
фолклорно утемељене, заумне 
симболике, на коју упућује атмосфера и 
емотивна страна главних ликова – а све 
то кроз прегнантан језик, који осцилира 
од суровог до етеричног.

Настасијевићева драма, која 
истовремено баштини натуралистички 
мотив и фолклорну атмосферу Боре 
Станковића (Миодраг Павловић), 
али и симболистичку мелодију па 
и поетику Метерлинка (концепт 
„Душе“), спада у сценски најзахтевније 
предлошке наше модерне драме. 
Утолико је сценско тумачење  Соње 
Петровић, које је реализовала са 
младом глумачком екипом СНП-а и 
сјајним тимом сарадника, предвођених 
драматуршкињом Мином Петрић, 
вредније пажње. Аутентичност, 
пробојност и снага овог тумачења 
произилазе – можда првенствено – из 
једног поетичког (не само редитељског!) 
обрта. Наиме, док сценске поставке 

Сестра Ерос, брат Танатос
наших драма, заснованих на комбинацијама фолклорног симболизма и 
мелодрамског натурализма, углавном теже да емоцију/страст предоче тек као 
један од елемената тог фолклора (или фолклорног „светоназора“), Соња Петровић 
„обрће игрицу“. У њеној поставци Код вечите славине (изостављање наводника 
указује на промену симболике), читав фолклорни (митолошки, легендарни) 
контекст је стављен у функцију презентовања саге о уклетој љубави – тачније, 
претворен у тек један од састојака потресне и заумне онтологије страсти.

Такав обрт, парадоксално, омогућава да сви витални елементи фолклорног 
наслеђа– у садејству са одабраним елементима античког обрасца трагике – 
уверљиво оживе. На визуелно-мизансценском плану, о томе сведочи слојевито 

динамизиран простор: од 
зденца са кружном оградом 
у првом плану (који од 
симбола чистоте постаје 
клоака нагона), преко низа 
провидних застора у позадини 
са вишеструком функцијом 
(Романова вечна тамница, 
али и симболични простор 
Магдалениног потонућа у 
разврат), до лајтмотива венца 
ружа – који се из опипљивог 
симбола девојачке страсти 
преображава у (пројектовану) 
крваву мрљу насилног 
ероса, а потом у сив пејзаж 
емотивне пустоши. На плану 
радње и мотива, овакав 
„унутрашњи“ преокрет 
резултира својеврсним 
емоционалним, али и 
симболичким „згушњавањем“. 
Занемарујући, наиме, поделу 
на чинове, редитељка градира 
јединствени низ „дијалектике 
жеље“, уз помоћ трију жаришта. 
Магдаленино и Романово 
међусобно емоционално 
самооткривање је „полазна 
основа“; она се „разлама“ на 
аналогне призоре одрицања 
– Романовог, пасивног 
(вечна самоизолација) и 
Магдалениног активног 
(тражење утехе у „присвајању 
света“ кроз разврат – монолог 
„господарице Славине“). 
Најзад, демонско разрастање 
страсти добија аутентичан 
сценски врхунац призором 
у којем се, паралелно са 

смртоносним обрачуном Сирчанина и Подољца, коначно реализује – дабоме, 
ритуално-симболичким средствима – инцестуозни сусрет Магдалене и Романа – 
сусрет који потресно показује да, када се достигне план судбинског, нестаје свака 
условност фолклора и свака арбитрарност магије. Коначно, у овом призору, у 
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сучељавању дистанце („постдрамских“ средстава) и ритуалности (фолклорних мотива) 
пулсира лудило преливања између Ероса и Танатоса.

Визуелно-сценска сложеност поменутог призора – који, уосталом, поентира дотадашње и 
на известан начин усмерава наредне секвенце представе – умногоме дугује и складном 
садејству режије са префињеним драматуршким рукописом Мине Петрић (садејство 
које су већ демонстрирале у представи Девојчица са шибицама). Но, да би се, не само 
у реализацији овог призора, него и у на нивоу читаве радње, достигао ниво на којем – 
како поводом Настасијевићевог комада напомиње Слободанка Владив-Гловер – „актери 
превазилазе своје телесно битисање кроз екстазу“ – били су потребни одговарајући глумци. 
И ту је Соња Петровић одиграла свој најсмелији, а уједно и најзрелији потез: определила 
се за глумце претежно млађе генерације, предвођене, уз Стефана Вукића, њеним већ 
опробаним тандемом Соња Исаиловић – Бојана Милановић (уз старијег Ненада Пећинара).

Вођен не само аутентичношћу редитељског концепта, већ очигледно и неком врстом 
животног, генерацијски условљеног става (расположења?) у односу на тематику, глумачки 
ансамбл је остварио представу у којој, упркос многих замки на нивоу жанра, стилских 
искушења, бројних нијансирања у атмосфери и језичких зачкољица, нема слабог места. 
Штавише, присуствовали смо једној од ретких прилика у којој нове глумачке енергије, 
креативно се сучељавајући, на наше очи сазревају захваљујући аутентичној режијској 
поставци. Такав контекст је, између осталог, омогућио Вукашину Ранђеловићу да, у 
улози Стојана/Ћопе, уобличи своју досад најуверљивију креацију. Стефан Вукић, се, пак, 
првенствено у улози Романа (игра и Рапу) представио као истинско откровење: суптилан 
и слојевит у агресији, ефектан и снажан у пасивности – то је тек наговештај његових 
несумњивих могућности. Игра Бојане Милановић, пред којом је био концептуално најтежи 
задатак – из повишене тензије лудила средовечне Тине вратити се у полетну невиност „тек 
јуродиве“ девојке – донела је узбудљив спој заумне кобности и застрашујуће патологије, 
увек на високом нивоу. Но, најзначајнији извођачки елеменат ове представе – у сваком 
случају, елеменат који јој у кључним тренуцима подарује димензију ирационалне 
мудрости и клиничке лудости у исто време – јесте игра Соње Исаиловић као Магдалене. 
Страхотну а задивљујућу трансформацију – најдубљу међу онима који (по Настасијевићу) 
„лове а уловљени“ – то јест, прелаз од урањања у забрањену страст, преко хистеричног 
самопорицања, до поништавања себе посредством прихватања света – Соња Исаиловић 
изводи суверено, водећи посматрача кроз све стилске и жанровске регистре: подједнако 
убедљива у стишаној концентрацији одрицања, као и опасном сјају лудила.

Коначно, уместо закључка, подсетићу на једну Бајронову опаску: „Велика је љубав оних 
који се воле у греху и страху.“ Али када је реч о овој поставци Код вечите славине, било 
би сасвим примерена парафраза: велика је храброст оних, који овако даровитим људима 
пружају позоришну шансу. Отуда се може рећи да је, после прексиноћне премијере 
Настасијевићевог комада, за Српско народно позориште добитак трострук: уверљиво и 
аутентично тумачење домаће „класике“; спознаја да „постдрамска“ средства имају ефекта 
само као органски чиниоци позоришне визије; и, last but not least, одлучујући корак у 
сазревању нове глумачке првакиње.

Светислав Јованов

(преузето са offns.rs)

Ово је једна од оних представа због којих ми буде жао што се више не бавим позоришном 
критиком, јер је она заиста на много нивоа инспиративна за анализу. Нажалост, Момчило 
Настасијевић неће ући у лектире јер припада оном корпусу наших књижевника који, 
заправо, јесте класик, али ће увек остати запостављен. Он јесте један од аутора који је 
истраживао, пре свега, на плану језичког израза, његова поетика и његов стил су врло 
особени. Наравно, он у том смислу није јединствен у српској књижевности, било је ту још 
аутора сличних њему попут Станислава Винавера или, од новијих, Аце Поповића са својим 
језичким егзибицијама, али је Момчило Настасијевић особен и због тога што је, пре свега, 
доминантно песник и његов цео књижевни ангажман јесте ангажман човека који је био 
песник. Његова реченица и стил одишу посебном поетиком, ритмом и мелодиком која се 
види у овој представи.
Не чуди зашто није било пуно успешних извођења текста „Код Вечите славине“, последње 
је било прије неких 15 година у Кикинди и то је била врло занимљива представа камерног 
типа. Вечерашња представа јесте нешто другачији, али врло успешан, начин дешифровања 
онога што Момчило Настасијевић јесте. Велику улогу у томе имала је Мина Петрић као 
драматург представе јер заиста тај текст треба на неки начин приближити данашњој 
публици и поставити га у оквире нечега што би се могло назвати актуелним, али и 
традиционалним позориштем. Ово јесте један спој традиционалног позоришног израза у 
најбољем смислу те речи и врло ангажованог, актуелног, модерног позоришта, што можда 
звучи контрадикторно, али се може назвати тоталним позориштем данас.
Редитељски је ово инвентивно, маштовито, прецизно уз велико поштовање, али не и 
страхопоштовање према писцу. То је редитељски разиграна представа и визуелно врло 
ефектна. По мом мишљењу, ово јесте пример како представа може да доводи до визуелних 
сензација, а да не руши основни ток глумачке игре. Музика је посебан аспект представе и 
о њој се може написати прави есеј, али посебан есеј се може написати и о глумцима. Ово 
јесте прави пример студиозне глуме којим се показује како глумци умеју да се на прави 
начин изборе са нечим што је на први поглед херметично, тешко изговарати на сцени, 
поготово у том делу ритма и мелодике, у чему је кључну улогу одиграо Дејан Средојевић.

Мирослав Мики Радоњић

(из разговора о представи, одржаног након извођења на XXIV Театар фесту „Петар Кочић“)

Код Вечите славине
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Страхота на сцени уме да буде лепа

Соња Исаиловић је у вечерас 
одиграној представи Код Вечите 
славине на Театар фесту „Петар 
Кочић“ бриљирала у улози 
Магдалене. Разговарали смо с њом о 
поступку грађења лика и изазовима с 
којим се суочавала. Током разговора 
након представе, сви глумци 
сложили су се с тим да је процес 
рада на представи био изузетно 
захтјеван, али да су заједнички рад и 
жеља довели до представе о којој ће 
се дуго говорити.

Шта је на Вас оставило најдубљи 
утисак приликом откривања 
лика Магдалене током рада на 
представи?

Све више размишљам о томе да сам 
у својој каријери добила прилику да 
играм овакву улогу, улогу фаталне 
жене. Оно што ми је нарочито 
занимљиво је што је редитељка Соња 
Петровић, која ме добро познаје 
баш мене у томе видела и веровала 
да то могу да изведем и у себи 
пронађем елементе такве жене. Што 
се дубље улазило у процес и што 
смо више залазили у материју, тако 
сам постајала несигурнија и све до 
самог краја је то за мене била чиста 
неизвесност. Могу слободно да 
кажем да ми је ово до сада најтежа 
улога и драго ми је да сам успела у 
томе да ми публика поверује. 

Да ли сте приватно поносни на то 
што сте могли понудити више од 
онога чега сте били свјесни?

То је радост овог посла. Стално се 
на то подсећам и имам све већу 
жељу да не изневерим редитеља 
када ми да такав задатак. С друге 
стране, током процеса редитељ има 
прилику да осцилира, али је на неки 
чудан и диван начин редитељка ове 
представе све нас држала и није 
било потребе да нас уверава. Само 
је било питање времена и наше 
вештине да управо такав текст буде 
савладан. 

Која је љепота ове представе, с обзиром 
на то да су мотиви дјела изузетно мрачни?

Откако је представа да се почела да се 
формира у целину, почела је да личи 
на локалну легенду, што је наметнуо 
сам текст. Сама решења убистава и 
сексуалних злостављања су приказана на 
нетранспарентан начин, а истовремено 
на начин на који гледалац може да доживи 
снагу неког догађаја. То је требало наћи 
и ја, као учесник у представи, у неким 
стварима уживам и то проживљавам, али 
на сцени изгледа као да патим. И та патња 
је нека врста долажења до нових граница. 
Та страхота која се на сцени проживљава 
је мени показала да уме на сцени да буде 
лепа и за гледаоца омамљујућа.

Да ли је Магдалена за Романа судбина 
или проклетство?

То је морала бити судбина у смислу, чим 
је проклетство што њихова прича није 
била називана правим именом од самог 
почетка. Као и у животу, нека грудвица 
постане огромна незаустављива лавина 
и то има своје грозне последице. Али 
проклетство и судбина су у овом случају 
неодвојиви и зато волим тај обрт у 
редоследу самог приказивања ове 
представе јер то делује врло наивно 
и полуреално док се не сагледа друга 
страна приче, то јесте, други моменат у 
којем почиње зло.

„Сироти смо и ко има и ко нема“. Смисао 
ових ријечи данас?

То је једна од многих лепих реченица у 
комаду. Свако мора имати неки предмет 
своје туге, неуспелог и неизреченог и 
неку своју муку. Човек се у свакодневном 
животу бори са својим проблемима и 
несвестан је проблема других. Ништа 
није тако једноставно и свакоме је његова 
мука највећа, али мислим да иза тога 
нема ничега другог, осим начина на који 
су изречене, односно написане.



Код Вечите славине представа је настала у копродукцији Српског народног позоришта и 
Центра за развој визуелне културе из Новог Сада. Четврте такмичарске вечери изведена 
је на Великој сцени Народног позоришта Републике Српске а Стефан Вукић тумачио је 
улогу Романа.

Која нова размишљања о лику који тумачите су се појавила извођењем ове представе 
на сцени?

С обзиром на то да смо ауторски тим и ја прилично касно дошли до коначног решења 
које је задовољило обе стране јер су била отворена питања зашто Роман неке ствари 
ради, да ли му долазе из улоге жртве или је он, можда, у неким моментима агресор. На 
крају смо убацили од свега помало, нисмо отишли ни у једну крајност, односно дошли 
смо до тога да он, заправо, из улоге жртве постаје агресор у одређеној мјери. То његово 
понашање не проистиче из зле намере, већ из патње у којој се и сам нашао. Управо због 
тога што смо то касно утврдили, мени се чини да се, од играња до играња, неке коцкице 
путање којом долазимо од поступка до поступка или од емоције до емоције се још слажу.
Да ли је тај Романов прелазак из улоге жртве у, условно речено, улогу агресора плод ро-
дитељског гријеха?

Цела се представа бави тиме, и постављена је тако да то, заправо, јесте. Роман није по-
знавао свог оца, чуо је о њему и кад му Ћопа каже да је он исти отац, њега то, у том тре-
нутку, погоди, али његова реакција на то доста подсећа на понашање оца. Дефинитивно, 
сличност постоји.

Каква су била Ваша размишљања о улози Романа након првог читања текста, а прије него 
што сте добили основне индикације редитеља?
Хтео сам да Роман од почетка до краја у потпуности буде жртва и да ти агресорски мо-
менти не постоје, већ да Магдалена сама доживљава његове речи, његово понашање 
тако да то њу повређује, али да он то ни најмање не жели, чак ни у афекту. Импулсивно 
ми је долазило и тако сам у почетку и радио да је он јако ретко присутан у овом тренутку, 
да је он већи део времена у својим мислима, а онда, да би имао комуникацију са други-
ма, мора да се дозове из својих мисли. Међутим, то је било динамички проблематично 
за сцене, одузимало је много времена па смо, баш због техничких ствари, то морали да 
променимо и да Роман буде нешто активнији у односу на моју првобитну замисао.

Шта је Романов највећи страх?

Роман је, како сам га ја доживео, живио поприлично безбрижно до момента када почиње 
да се дешава представа. До тог момента би, можда, његов највећи страх био да не повуче 
неке очеве особине о којима је чуо, а када почиње да се суочава са истином да Магдалена 
можда није његова сестра и да је предвиђено да јој буде вереник, чини ми се да то по-
стаје његов највећи страх.

Колико сте били ангажовани у претходном периоду?

Последње што сам радио су серија и филм „Либерта – рађање града“, писали су и режи-
рали Жанко Томић и Гвозден Ђурић. Ту сам имао лепу и велику улогу и с нестрпљењем 
ишчекујем премијеру која ће бити 17. јула у Новом Саду, управо због тога што се рађање 
града односи на овај град. Реч је о политичком трилеру који се дешава 1747. године, а тај 
период је најмање обрађиван историјски, али и у драмској екранизацији па се надам да 
ће доживети велики успех.

14 15 8. јун 2022.
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Промоција

Вечерас су на Сцени „Петар Кочић“ Народног позоришта Републике Српске с почетком у 
18 часова представљена најновија издања Стеријиног позорја из Новог Сада. Модератор 
промоције био је Александар Матрак, а учесници Мирослав Мики Радоњић и Горан 
Ибрајтер.
Након уводног обраћања модератора, присутнима се обратио Мирослав Мики Радоњић: „У 
задње три године откада нисмо били у Бањој Луци, Стеријино позорје је објавило петнаест 
књига, дванаест свезака часописа ‘Сцена’, три зборника радова ‘Годишњак позоришта 
Србије’. Стеријино позорје је у последњих десетак година изразито обогатило своју 
издавачку дјелатност, јер, осим тога што је фестивалски центар, има читав низ делатности 
које обавља паралелно са Фестивалом. Наша издавачка делатност је заснована на томе 
да у наше три библиотеке: Драматуршки списи, Синтезе и Експозиција, која је најновија, 
објављујемо, пре свега, теоријске радове, који су резултат докторских дисертација, 
мастера, магистарских радова, на Факултету драмских уметности, Академији уметности, 
Филозофском и Филолошком факултету у Београду, а који су везани за театрологију, 
историју и теорију позоришта и драматургију. Понекада објављујемо књиге које нису чисто 
театролошке, јер на тај начин покушавамо да проширимо читалачку публику. Када је реч о 
часопису ‘Сцена’, он излази редовно, четири свеске годишње и то смо усталили у неколико 
последњих година. Имамо и покренута теоријска истраживања и пројекте који резултирају 
зборником радова, а то је све у складу са нашим опредељењем да Стеријино позорје у 
перспективи постане нешто најближе Позоришном институту Србије“.
Горан Ибрајтер, драматург, пјесник и публициста, истакао је: „Својевремено је Стеријино 
позорје изашло са идејом да се најпре у окриљу Стеријиног позорја оснује једна 
институција која недостаје нашем позоришту, а то је Позоришни институт Србије, јер 
ми смо, нажалост, једна од ретких земаља у којима таква институција не постоји. У циљу 
оснивања Института, ми смо покренули читав низ научно истраживачких пројеката, који 
једном годишње резултирају Зборником. Пред нама је пета свеска, под називом ‘Српска 
драмска баштина на маргинама сцена број 2’, у оквиру овог пројекта. Први зборник био 
је посвећен самом Стерији. Затим смо се бавили савременим српским драмским текстом 
на Стеријином позорју, па смо онда покушали да осветлимо један прилично затамњен 
период српске драматургије, а у питању је српско драмско стваралаштво између два 
светска рата. Након тога следе два зборника који се баве српском драмском баштином на 
маргинама сцене, у оквирима којих смо испитивали како су одређене драме и одређени 
аутори маргинализовани, да се уопште не играју на српским сценама и ту смо се питали 
који су разлози за тако нешто. Једноставно говорећи, постоје комади који су блеснули у 
одређеном моменту, оставили трага, али после, позоришни живот, сценски живот за њих 
престаје. Професор Сава Дамјанов је испитивао каква је судбина жалосних позорја XIX века 
на нашим сценама. Исидора Поповић се бавила феноменом једне поставке Стеријиног 
‘Владислава’, Анђелка Николић се бавила феноменом грађанске драме, пре свега у 
Војводини, Зоран Ђерић се бавио драмама помало заборављеног Атанасија Николића 
и, колико знам, у припреми је издање драма Атанасија Николића. Зоран Максимовић је 
писао о комедијама Љубинке Бобић, коју знамо као глумицу, али је Љубинка Бобић била 
и писац, пре свега, комедија, које су у раније биле и те како игране, да би данас престало 
интересовање за њих. Ту су два текста Марине Миливојевић Мађарев и Снежане Николић 
који се баве драмама Драгутина Илића, Младен Ђуришић пише о драмским списима 
Косте Руварца, Милена Кулић се бави драмским портретом Радета Драинца, а Дивна 
Стојанов је писала о драмском стваралаштву Душана С. Николајевића. Ми припремамо и 
наредно истраживање и наредни број да покажемо како постоји капацитет, али и основа 
да коначно Позоришни институт Србије заживи. Друга књига пред нама је ‘Позориште 
кроз зечије уши’ коју је приредила Горица Радмиловић, а књигу чине одабрани списи 
професора Јована Љуштановића. Књигу чине три целине. Једна садржи одабране есеје 
Јована Љуштановића. Други сегмент чине изабране позоришне критике. Трећи сегмент 
чине прикази књига професора Љуштановића. Трећа књига је књига Дејана Петковића, 
‘Постдрамско у поетици Александра Поповића’. Ова књига је објављена у нашој едицији 
‘Синтезе’ и ријеч је о докторској дисертацији Дејана Петковића. 
Затим се присутнима поново обратио Мирослав Мики Радоњић: „Пред нама су два броја 
часописа ‘Сцена’ за 2022. годину. ‘Сцена’ има редовне рубрике које се објављују из свеске 

у свеску, али увек су ту присутни неки нови аутори и неке нове занимљиве теме. У 
‘Сцени’ увек буду објављена два савремена драмска текста. У питању је савремени 
светски драматичар и наш домаћи савремени аутор. Оно што вама може да буде 
занимљиво јесте да је у ‘Сцени’ објављен текст Виде Давидовић, која је победила 
на нашем конкурсу за савремени домаћи драмски текст, који Стеријино позорје 
објављује већ петнаест година. Текст носи назив ‘Мали ратови и кабине Заре’. Вида 
Давидовић је рођена у Источном Сарајеву, али је основно и средње образовање 
завршила у Бањој Луци. Вида Давидовић је и написала један од текстова у омнибусу 
прича за представу ‘Бања Лука’, која се приказује у Градском позоришту Јазавац. 
За Видин побједнички текст се надамо да ће бити постављен на сцени Атељеа 212 
почетком идуће године. Када је реч о савременим ауторима, објавили смо и текст 
‘Телеграм’ Катарине Момеве. Овде је тема и о фестивалима. Светислав Јованов 
пише о једном значајном фестивалу који се одржава у Суботици у Позоришту 
‘Деже Костолањи’, које води Андраш Урбан. Један текст је посвећен једном мини-
фестивалу који је организован у Новом Саду у Српском народном позоришту, а то 
је фестивал ‘Дани Игора Вука Торбице’, где је било приказано неколико његових 
представа које су дошле из Загреба, Битоља, Београда, Новог Сада и игране су у 
Новом Саду и Београду. Ту је и наша стална рубрика ‘Теоријска сцена’ где објављујемо 
теоријске текстове. Део је посвећен сценском дизајну. Ту је и историјски сегмент у 
којем се обрађују теме из историје нашег позоришта и, на крају, ту је објављен и већ 
поменути текст Виде Давидовић. У другом броју, који се појавио прије десетак дана, 
објављен је текст Нине Петрић ‘Незаборавак, поточница, змијске очи’ који је био у 
најужем избору на овогодишњем конкурсу за савремени драмски текст. У овом броју 
објављујемо и једну савремену драму шпанског аутора Педра Виљоре – ‘Офелија’. 
Један део посвећен је и образовању, јер се иначе често бавимо образовањем, 
односно тим педагошким радом на факултетима и високим позоришним школама. У 
теоријском делу је један текст о Артоу, позоришној суровости и парадоксу одсутног, 
из пера Светислава Јованова. Историјски блок ‘Сцене’ посвећен је Јоци Савићу, а 
Јоца Савић је један од наших најзначајнијих позоришних стваралаца и редитеља за 
којег се мало знало, јер тек последњих година излазе неке књиге о њему. Иначе, он 
је каријеру направио у немачким позориштима где је режирао Шекспира и његово 
виђење Шекспира крајем XIX века било је потпуно ново и нешто што до тада није 
виђено на сценама. Пред нама је и књига Оливере Милошевић ‘Театрологике’ у 
којој је разговоре водила са бројним истакнутим ствараоцима у региону, а други том 
ове књиге очекујемо на јесен. Друга књига је докторска дисертација Јасне Новаков 
Сибиновић која је докторирала код Ивана Меденице, а што је резултирало одличном 
књигом ‘Политичко позориште Оливера Фрљића од емпатије до симпатије’. Књига на 
занимљив начин анализира један маштовит, инвентиван редитељски поступак код 
Оливера Фрљића. Овде са нама је и књига Виолете Голдман ‘Визуелно мишљење у 
креативном процесу глумца’. Виолета је превасходно глумица, завршила је глуму на 
Академији уметности у Новом Саду, а онда је почела да се бави и психологијом. У овој 
књизи на један врло занимљив начин, полазећи, пре свега, од учења Станиславског, 
Лија Стразберга и Михајла Чехова, показује начин на који глумац долази до лика, до 
стварања лика. У књизи проблематизује и питање емотивног памћења, јер су нека 
новија истраживања показала да то није баш безазлен метод и да неки глумци имају 
и озбиљне проблеме управо у том поступку емотивног грађења лика. Када је реч о 
нашим другим издањима, оне су представљене на интернет страници Стеријиног 
позорја. Ми ћемо већину тих књига у електронском формату објавити на нашем 
сајту. Сва издања Стеријиног позорја су увек доступна свима који дођу у Нови Сад, 
нека слободно дођу у Стеријино позорје у једну нашу просторију која је пуна наших 
књига, нових и старих издања, где могу да узму било коју од тих књига по изузетно 
повољној цени од нула динара, јер ми, пре свега, желимо да књиге, зборници и 
часописи које ми објављујемо имају употребну вредност, а не да ми нешто ту 
зарадимо, јер, нажалост, број читалачке публике коју то занима је све мањи и мањи, 
као што је, нажалост, све мањи и број људи које занима позориште на озбиљан 
начин, али сви ћемо се заједно борити да то променимо. Охрабрује чињеница да 
је код нас на последњем Стеријином позорју, од 26. маја до 3. јуна, било присутно 
близу десет хиљада гледалаца, што је један од рекорда који нисмо одавно имали“.
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Милица Краљ је дипломирала позоришну и радио режију на београдском 
Факултету драмских уметности 1998. представом Силвија А. Р. Гарнија, која је 
играна десет година на репертоару „Атељеа 212“. Режирала комаде на сценама 
Београдског драмског позоришта, Маденијанума, Звездара театра, Атељеа 
212, Малог позоришта „Душко Радовић“, Позориштанца „Пуж“, Књажевско-
српског театра у Крагујевцу, Позоришта „Миливоје Живановић“ у Пожаревцу, 
Народног позоришта „Тоша Јовановић“, у Зрењанину, Народном позоришту у 
Нишу, Народном позоришту Републике Српске у Бањој Луци: Бедни људи Ф. 
М. Достојевског, Брана К. Мекферсона, Скапенове сплетке Молијера, Плинска 
светлост П. Хамилтона, Игра парова М. Зупанчића, Мачор у чизмама И. Бојовића, 
Барон Лагиша, Цар је го М. Машовића, Себични принц Б. Милићевића, Три 
класе и госпођа Нушић В. Ђурђевића, Реквијем, негде између Париза и Шангаја 
Х. Левина, Жанка М. Илића, Чудо у Шаргану Љ. Симовића, Келерабе су здраве 
М. Краљ, X+Y=0 Б. Пекића, Зелени зраци Г. Марковића, Маратонци трче почасни 

круг Д. Ковачевића, Свет Б. Нушића, Госпођа министарка Б. Нушића, Мадам Сан 
Жен В. Сардуа, Урнебесна трагедија Д. Ковачевића…
За свој редитељски рад добила бројне награде и признања: Награду „Љубомир 
Драшкић“ (2005), награде за најбоље представе на Фестивалу у Ужицу (2005), 
„Нушићевим данима“ (2006), Театар Фесту у Добоју (2006, 2007, 2015), Позоришно/
казалишним данима у Јајцу (2006), Данима Зорана Радмиловића (2007, 2015), 
Треће награде публике на Фестивалу пучког театра Омишаљ (2010, 2011), 
Нушићеву награду за ревитализацију драмске класике на театарским сценама 
у земљи и иностранству (2016), Награду „Марија Кулунџић“ Малог позоришта 
„Душко Радовић“ (2016)…
Члан жирија за доделу награде „Милош Жутић“ за сезону 2007/2008, на „Данима 
Данила Лазовића у Прибоју“ 2013, а од 2013. године члан жирија Краљевства 
поезије у Београду.
Педагошким радом бавила се као сарадник (2006–2010) на Академији лепих 
уметности, а у звање доцента изабрана 2018. на Академији уметности у Београду.
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Јасна Диклић је босанскохерцеговачка позоришна, филмска и телевизијска глумица 
рођена 8. 3. 1946. године у Сарајеву. Своје богато искуство несебично преноси и на нове 
генерације. Од 2001. године је умјетнички руководилац и редитељка у Поетском театру 
младих Јувента.
Иако је остварила бројне улоге, шира јавност је препознаје и памти по улози Данице у 
популарној телевизијској серији „Виза за будућност“. Тоеком свог рада никада није одбила 
ниједну улогу, отказала представу нити била на боловању.
Јасна је 1976. године дипломирала на Одсјеку за сценске умјетности Филозофског факултета 
у Сарајеву. Први професионални ангажман добила је у Народном позоришту у Бањој Луци, 
1969. године, али убрзо се вратила у Мало позориште, које је ускоро добило име Камерни 
театар 55.
До 1992. године је на сцени Камерног театра 55 одиграла десетине улога, а посебно се 
издвајају она у Дјеловању гама зрака на чудовишне невене П. Синдела, Загрљеницима М. 

Жалице, Плавој Јеврејки И. Самоковлије, и Брисаном путу М. Новковић.
Још неке од представа у којима је играла су: Марија Терезија, Краљ умире, Пуцање душе, 
Град снова, Предсједнице, Четврта сестра, Женидба, Камен, Шта смо то учинили, Дјеца 
сунца.
Неки од филмова у којима је остварила улоге су: „Савршени круг“, „Гори ватра“, „Добро 
уштимани мртваци“, „Небо изнад крајолика“, „Ритам живота“, „Белведере“, „Као да ме нема“ 
и „Шангај“. Кад су телевизијске улоге у питању, Јасна Диклић је глумила у серијама: „Виза за 
будућност“, „Црна хроника“, „Печат“, „Луд, збуњен, нормалан“, „Криза“ и „Не дирај ми маму“.
Од 2007. до 2009. године је била водитељка драмских радионица за дјецу у Центру 
Скендерија.
С идејом да окупи и едукује средњошколце с подручја театарске умјетности из Босне и 
Херцеговине, Европе и свијета, 2012. године је покренула Интернационални фестивал 
средњошколског театарског стваралаштва „Јувентафест“.
За свој рад је награђена бројним наградама. Неке од њих су „Жена године“ 
босанскохерцеговачког магазина „Жена 21“, Награда за десетогодишњи рад, допринос 
театарској умјетности и очување дигнитета глумца часописа за драму, театар и одгој „ТМАЧА 
АРТ“, „Адем Ћејван“, награда за животно дјело, Награда „Јурислав Коренић“, Награда Града 
Сарајева за допринос драмској умјетности и бројне друге.
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