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Бранко Гавела о Нушићу на сцени ХНК–а 

Бранко Гавела (Гавелла, 1885–1962), истакнути хрватски редитељ и 
театролог, рођен је и школован у Загребу, у имућној трговачкој породици 
грчко–цинцарског порекла. Већ у раној младости често је посећивао 
представе у старом позоришту на Марковом тргу, у коме је породица Гавела 
била претплаћена на ложу. Матурирао је 1903, а докторирао 1908. у Бечу 
чисту филозофију. По повратку са студија, у Загребу службовао је у 

Свеучилишној књижници и деловао као књижевни и позоришни критичар дневног листа на 
немачком АграмерТагблатта(1910–1914) и повремено је наступао у позоришту као 
конферансијер (годишњице Маривоа и Молијера). Дебитовао је 1914. као редитељ поставком 
Шилерове Месинске вјеренице на сцени ХНК–а. Као директор Драме и редитељ деловао је у 
Народном позоришту у Београду (1926–1929), а гостовао је у главком граду Југославије и 
после Другог светског рата. Гавелин целокупни редитељски опус обухвата око 260 дела. У 
Народном позоришту Дунавске бановине поставио је Шекспировог Хамлета са Т. 
Танхофером у насловној улози (премијера 27. новембра 1937. у Новом Саду).

Гавелин критичарски и театролошки рад обухвата више од 300 чланака објављених од 1911. у 
новинама и часописима. Своје тезе о развитку ХНК–а образложио је у књизи Хрватско 
глумиште (Загреб, 1953), а посмртно су објављени његови есеји и студије о естетици глуме 
Глумац и казалиште (Нови Сад, Стеријино позорје, 1967). Већа расправа “Социјална 
атмосфера Хрватског народног казалишта и његови односи према свом казалишном 
сусједству” објављена је у РАД–у ЈАЗУ бр. 353 (Загреб, 1968), а Књижевност и казалиште 
излази у Загребу 1970. Од 1961. био је редовни члан Југославенске академије знаности и 
умјетности. Као млади позоришни хроничар Бранко Гавела је на страницама “Аграмер 
тагблата” ревносно бележио гостовања низа београдских глумаца на сцени ХНК–а у 
годинама пре Првог светског рата (1911–1914), као што је савесно коментарисао и остала 
гостовања уметника из Србије. Тако је забележио гостовање младе чланице Осјечког 
казалишта Жанке Стокић, креације Љубе Станојевића као Шекспировог Отела, Витомира 
Богића као Шекспировог Хамлета и Гогољевог Хљестакова у Ревизору, Саве Тодоровића у 
Нушићевом Свету и Вањушиновој деци Најђенова, као и гостовање Српског народног 
позоришта из Новог Сада са драмом Потапенка Љубав и Шантићевом Хасанагиницом. 
Гавела бележи гостовање данас заборављеног глумца Драгутина Краљевића у Гогољевом 
Ревизору (као Хлестакова), али и концерт Певачког друштва из Београда под вођством 
Стевана Мокрањца и стогодишњицу смрти Доситеја Обрадовића. Занимљиво је приметити да 
су гостовања Жанке Стокић, Љубе Станојевића, Витомира Богића и Саве Тодоровића сва 
била у 1911. години, у истој години када је загребачка опера ХНК у Београду имала 
тријумфално гостовање у трајању од петнаест дана (од 17. маја до 2. јуна) и са десет 
изведених оперских дела, у петнаест представа. Чланица Хрватског земаљског казалишта 
Милица Михичић у јануару 1910. гостује у Београду са три улоге: као Заза у истоименом 
комаду Бертона и Симона, као Анисја у Толстојевом Царству мрака и као Сипријена у комаду 
Сардуа Разведимо се.

Иво пл. Раић, члан и редитељ Хрватског земаљског казалишта у фебруару 1911. године, 
такође, гостује са три улоге на београдској сцени: као Освалд у Ибзеновим Аветима, као Ханс 
Хатвиг у Младости Халбе Макса и као Збишко у драми Габријеле Запољске Морал гђе 



Дулске. А његов загребачки колега Јосиф Штефанац гостује у марту исте године чак са 
четири роле: као Арман Дивал у Госпођи с камшелијама Диме Сина, Ремон у Бисоновој 
драми Г–ђа Икс, Дамјан у Војновићевој драми Смрт мајке Југовића и Робер од Шасероа у 
Вихору Анри Бернстена. Средином јуна 1912, на “Великом концерту” наступају у Народном 
позоришту у Београду Марко Вушковић, Љерка Кочонда и Оскар Долезана, чланови 
Хрватске опере из Загреба. 

Тако интензивну размену уметника и ансамбала иницирали су двојица управника 
националних позоришних кућа у Загребу и Београду – Владимир Тресчец Брањски с хрватске 
и Милан Грол са српске стране. Обојица су дошла на чело својих кућа 1909. и готово 
једновремено су се усагласили да покрену међусобну сарадњу јужнословенских (или, како је 
већ тада речено: југословенских) позоришта, у која су убројани театри Љубљане, Загреба, 
Осијека, Новог Сада, Београда, Цетиња и Софије. Грол, заједно с Нушићем, идеју о 
заједничкој сарадњи јужнословенских позоришта изнео је гостима из Загреба и Софије на 
прослави четрдесетогодишњице Народног позоришта 1909. године.1 Неколико идеја из 
касније сачињеног Гроловог елабората о међусобној сарадњи је реализовано до почетка 
Првог светског рата и то оних облика који су били најједноставнији и који нису изискивали 
већа материјална средства (међусобна гостовања појединих глумаца и оперских певача, 
међусобна размена драмских текстова, превода и сл.) 

*** На страницама поменутог загребачког дневника “АграмерТагблатта”Гавела је објавио 
преко 200 критика, чланака и есеја, уносећи извесну свежину у текућу хрватску позоришно–
критичарску праксу, и “недвојбено се обликовао као критичар с изразитим књижевно–
театролошким профилом”, као оцењује добар познавалац његовог живота и дела академик 
Никола Батушић. (Бранко Гавела – живот и дјело, зборник, Загреб, 1971) Већ у једној од 
својих првих критика изнео је неколико својих програмских начела: “Сигурно је да задаћа 
критике није у њеном негативном дјеловању. Она не смије дјеловати с апстрактног 
стајалишта изван умјетничког објекта и разарати додире који непосредно настају између 
умјетничког дјела и публике: без обзира што то уопће није у њеној моћи, будући да у тим 
односима дјелују много исконскије снаге но оне којима критика у својим принципима 
располаже. Критика се стога мора ограничити једино на то да већ затечено естетско 
дјеловање подвргне критичкој анализи, да исцрпни садржај тога дјеловања, и да 
умјетниковим намјерама одреди коначан облик”. (“АграмерТагблатт”, 1911, бр. 108, превод 
Н. Батушић) О глумцима Гавела обично не пише подробније, већ говори концизно на крају 
приказа. Од тог става одступа најчешће у критикама у којима при казује остварења 
гостујућих глумаца на загребачкој сцени, па је тако оставио драгоцена сведочанства о својим 
виђењима креација поменутих београдских глумаца. 

Сви прилози Бранка Гавеле из загребачког листа на немачком “АграмерТагблатта” доносе се 
у преводу Бранимира Живојиновића, нашег истакнутог германисте и преводиоца. Користим 
прилику да му се, и овим путем, најлепше захвалим на помоћи и несебичном труду у 
“одгонетању” готице у тешко читљивим фотокопијима чланака на избледелој новинској 
хартији старој стотину година. 

1. 

Бранислава Ђ. Нушића (1864–1938) је загребачка позоришна публика упознала је 1900. 
године када је први пут читао једно своје драмско дело. Нушићев први корак, по доласку на 
чело Народног позоришта у Београду те године, било је покретање иницијативе за међусобно 
зближавање и повезивање јужнословенских и словенских позоришта. У нашој позоришној 
историји мало је запажен и оцењен тај први Нушићев корак. Већ крајем новембра 1900. нови 
управник, преко Беча, путује у Варшаву, потом одлази у Русију, а у повратку, преко Чешке, 



задржава се у Загребу. У Друштву хрватских књижевника крајем децембра чита своју актовку 
Кнез Иво од Семберије. Том приликом наздравио му је Стјепан Милетић, ра нији интендант 
Хрватског народног казалишта, а Нушић му је одговорио да се “осећа као код своје куће, јер 
је међу једнокрвном браћом”2. 

То је био почетак стварања ближих контаката између позоришних управа Загреба и Београда. 
Двадесет шестог марта 1901. биће премијерно изведено прво Нушићево дело на загребачкој 
сцени. Била је то драма Тако је морало бити, чијем ће извођењу лично аутор присуствовати. 
За Нушићева живота, на загребачкој сцени изведена су 22 његова дела. Пет дана пред смрт, 
14. јануара 1938, премијерно је изведен Покојник, чији ће оригинални рукопис Нушић 
завештати ХНК–а, а његова кћи Гита Нушић–Предић ће децембра 1956. испунити очев завет 
и предати Архиву и Музеју ХНК–а аутограф дела. 

Овде се доносе прикази младог позоришног критичара др Бранка Гавеле о изведеним делима 
Бранислава Нушића, од почетка 20. века до 1914. године, на сцени Хрватског народног 
казалишта, објављени у поменутом загребачком дневном листу на немачком језику. 

2.
Нушићев Свет(Национално позориште,бр. 101, 8. мај 1911)

“О Нушићевом комаду Свет, који је јуче први пут изведен у овдашњем Народном казалишту, 
писао је један гласовити српски критичар после премијере у Београду: “Комад има доса дан 
почетак, неприродан развој и апсурдан завршетак”3. Пошто смо сада били у прилици да сами 
видимо овај комад на позорници, можемо мирне душе тврдити да тај негативан суд, бар у 
овом оштром облику, није основан. Комад на почетку уопште није био досадан, напротив 
публику је веома забављало тачно цртање миљеа и мирног домаћег живота у кући старог 
пензионера. Ни различити београдски типови нису промашивали весело дејство на публику. 
Што се тиче друга два прекора, могли бисмо их у извесном погледу признати, јер, да то одмах 
кажемо, замисао на којој се заснива цео развитак комедије, иако би, шире схваћена, имала у 
себи услове за природан развој догађаја, у облику у којем је Ну шић користи није довољно 
снажна да свим сценама обезбеди довољно драмског живота. 

Сукоб што га зли “свет”, који се свуда уплиће, уноси у миран живот старог Томе 
Мелентијевића није довољно мотивисан случајним оговарањима, итд. То је сукоб којем би 
била потребна много дубља мотивација и који би морао довести до озбиљних заплета. Цео 
комад више изгледа као ведра драстично–комична епизода из неке по свом бићу веома тужне 
драме. Овај раздор, услед којег комад не исцрпљује своје основне мисли, природно доводи и 
до помало насилно изведеног завршетка. 

Али ипак се мора признати да дело, посматрано са овог епизодичног становишта, има 
неколико веома успелих сцена, које не могу промашити своје дејство. Осим тога, оно 
глумцима нуди веома захвалне улоге. Г. Фрајденрајх је за свога Тому нашао неколико 
изврсних акцената; његова фино нијансирана глума држала је на окупу цео комад. Изврсне по 
маскама и глуми били су г–ђе Савић (Стана), Вавра (Томићка) и Михичић (Живановићка). Г–
ђа Хржић (Јелкица) и г–ђица Гргезини (Нада) нису могле из својих улога извући нешто више, 
али учиниле су све што су могле. Једино се иначе тако одличан г. Сотошек (Сима) није могао 
снаћи у својој улози. Опис пензионерског живота у првом чину, богатог поентама, није у 
његовој интерпретацији постизао пуно дејство. Али за то су делимично криве и техничке 
грешке самог аутора. У целини узев, аутор је овдашњим извођењем могао бити потпуно 
задовољан. Публика је од срца поздравила успех симпатичног српског писца”4. 

3. 



Београдска премијера Нушићевог Света била је 19. октобра 1906, у режији Саве Тодоровића. 
Пре гостовања у Загребу представа је играна дванае сти пут 25. октобра 1911, два дана пре 
гостовања Саве Тодоровића у Загребу. Друго гостовање г. Тодоровића (Б. Нушић: Свет, бр. 
247, 27. октобар 1911) “У Нушићевој успешној комедији Свет г. Тодоровић је испунио сва 
очекивања која смо после његове прве, помало неуспеле улоге оца Вањушина, полагали у ову 
другу. Сви недо стаци испољени у оној првој, психолошки танано грађеној улози, тако пре 
свега помало сувише укочен и непокретан израз лица, повукли су се у улози старог 
пензионера у Нушићевом комаду, а у корист преимућства мирне и ненаметљиве игре. 
Оваквим поступком, како нам се јуче чинило, цела улога па и цео комад били су боље 
осветљени; јер у рукама агресивнијег и темпераментнијег глумца тај комад, који заправо 
једну једину ситуацију развлачи кроз сва четири чина, лако постаје монотон. 

Г. Тодоровић, који је јуче истицао само врхунце радње, на тај начин је аутору учинио не малу 
услугу. Иначе нам се чини да је гост из Београда глумац који улогу воли да гради из 
појединачних, мањих црта; тако нам је јуче показао неке успеле детаље. 

Поред госта су блистале гђа Савић и г–ђе Вавра и Михичић са својим чувеним комичним 
креацијама. Господа Сотошек и Павић нису много заостајали за њима, па је малобројна 
публика била потпуно задовољна. Госту, који је безброј пута изазиван пред завесу, позоришна 
управа је дала прекрасан ловоров венац”. 

4.
Нушићево вече(Бр. 52, 2. март 1912)

“Била је изврсна идеја да се Бранислав Нушић, који је својим хумористичким причама и 
успелим позоришним комадима и код нас одлично познат, приређивањем ове рецитаторске 
вечери и лично приближи нашој публици. Нушић, симпатичан, жовијалан господин, 
неусиљеношћу своје појаве и свог казивања сместа је и придобио многобројне слушаоце. 
Гост је, најпре, читао делове из своје хумористичне аутобиографије, затим једну козерију о 
ситним конвенционалним лажима, и завршио смешном приповетком Две нумере на 
програму. 

Као што Нушић својим казивањем осваја слушаоце не толико блиставим средствима него пре 
својом душевношћу и једноставношћу. Г. Нушић прича лаким тоном, којим се у интимном 
кругу ишчепркавају вицеви ради увесељавања друштва, а тим тоном звучи и његова комика, 
тако нас тера да се смејемо стварима које већ од памтивека спадају у омиљене комичне 
објекте: то су таште, “млади” љубавници, мужеви у шкрипцу, прича о бурми у yепу прслука, 
наши некадашњи учитељи, итд. Али његова уметничка вештина је у томе што уме да у нама 
побуди оно весело расположење које нас наводи да се свим тим стварима изнова смејемо. 
Јачина његовог хумора налази се у искрености и непосредности, док у целини не превазилази 
“хумореску” старог стила. Многобројна публика се сјајно забављала и сваку причу цењеног 
госта поздрављала је искреним аплаузом. Између појединих читања, певали су г–ђа Анка 
Хорват и господа (Марко) Вушковић и (Станислав) Јастрзебски неколико песама и арија, и 
тиме су пожњели велики аплауз”. 

5.
Бранислав Нушић; Протекција(Бр. 201, 12. септембар 1912)

“Нушић је на нашој позорници постао радо виђен гост. Његов ефектни Кнез Иво од 
Семберије још никада није промашио своје дејство на публику; његова комедија Свет такође 
је имала леп успех. Комад Протекција, комедија у пет чинова, која је јуче код нас први пут 



изведена, изгледа да је према својој подлози и основној идеји претеча горе поменуте 
комедије. 

Нушић спаја у себи све услове да буде добар комедиограф, има много духа, поседује велики 
таленат да изналази добре ситуације, црта добре комичне типове, не недостаје му нека 
темељна идеја, темељна ситуација која ће личности на позорници увући у комичне положаје 
и разобличити их пред нама, а ипак његове комедије остављају заморан утисак. Није то зато 
што би аутору недостајала многострукост ситуација, напротив, него њихово преобиље не 
дозвољава више гледаоцу да их прати. Нушић се не може задовољити тиме да нагомилава све 
нове и нове заплете, док најзад основна ситуација не може више да издржи то оптерећивање; 
другим речима, толико да на позорници губи своју принудну снагу. Штета је, дакле, што 
Нушић ради са толико застарелом техником, која је препуна монолога и лоше мотивисаних 
излазака са сцене. 

И поред тога, Нушић захваљујући својим горе наведеним способностима увек може бити 
сигуран да ће постићи успех. Тако је било и јуче. Кућа, поседнута до последњег места, цело 
време је била у крајње анимираном расположењу. Један део успеха треба уписати у рачун 
доброг извођења које је комад имао код нас. Г. Фројденрајх је показао да за ову врсту улога 
има неисцрпан извор нијанси и средстава карактеризације. Његова комика је била неодољива. 
Поред њега је блистала г–ђа Савић, која је неколико пута добила аплауз на отвореној сцени. 
Г. Рашковић је од свог Саве Савића начинио архикомичан тип. Г–ђа Михичић је била изврсна 
као увек. У мањим улогама су се одличним маскама и успелом комиком истицала господа 
Бинички, Бојничић и Грунхут. Г. Сотошек је донекле претерано наглашавао своју улогу и 
тиме кварио понеку поенту”5. 

6. 

Боривој Рашковић (Шабац, 1870 – Загреб, 1925), почео је као путујући глумац у српским 
дружинама, а од 1894. ангажовао га је Стјепан Милетић, интендант ХНК на препоруку 
глумца и редитеља Адама Мандровића. До смрти је остао веран загребачкој позорници. Уочи 
Првог светског рата стекао је општу популарност захваљујући својим изванредно успелим 
креацијама Нушићевих ликова у комедијама Протекција (Сава Савић), Народни посланик 
(Јеврем Прокић) и Пут око света (Јованча Мицић), који су значили “магистрална остварења у 
до мени карактерне комике” (С. Батушић) на загребачкој сцени. 

Двадесетпетогодишњи уметнички јубилеј Боривоја Рашковића (Народно казалиште, 21. 
фебруар 1913) 

“Један од наших најсимпатичнијих глумаца је у уторак прославио свој двадесетпетогодишњи 
уметнички ју билеј. Боривој Рашковић, вечно свеж и неуморан, глумац који увек тежи напред 
и савесно ради, могао је у уторак, уз клицање колега и публике, да убере плодове свог 
дугогодишњег уметничког рада. Рашковића је за нашу позорницу придобио Милетић, па је 
испрва играо младе јунаке и “неотесане момке”. Али ускоро ће се његов таленат 
модификовати на користан начин. У њему је откривена комична жица, што је још важније, 
умео је да из отрцаног фаха “неотесаног момка” извуче нову, сопствену ноту. На тај начин је 
постао најбољи интерпретатор младих јунака из народа. Знао је да спољашњу незграпност и 
сировост споји са топлим и нежним осећањима. Најбољи је био у тренуцима кад је врело, 
наврло осећање требало да пробије робусну, грубу природу. Али није се ограничавао на 
сељачки миље, умео је да такве типове црта и на класичном тлу или у салону. Још се живо 
сећам његовог изврсног Херкула у Еврипидовој трагедији Алкестису6, или његовог гунђавог, 
споља нељубазног, али уствари предоброг вајара у Лагамине7. То су била блистава 
постигнућа, којима се наш слављеник с правом може поносити, утолико више што су то биле 



улоге које би у нечијим другим рукама потонуле у неугледне споредне фигуре. 

Рашковић има веома добру дикцију, ради марљиво и са амбицијом, тако да му на потпуно 
задовољавајући начин успевају и задаци који се налазе донекле по страни од његовог правог 
фаха. Надамо се да ће се Рашковић и даље кретати етазом на коју је славно закорачио, како би 
и даље остао један од главних стубова нашег ансамбла. Као свечана представа први пут је 
изведена комедија у три чина Бранислава Нушића Народни посланик8. Ако се сетимо 
Нушићевих ранијих комедија, као што су Свет и Протекција, тешко ћемо наћи нешто ново у 
изради Народног посланика. То је иста она врста бујног језичког вица, исто сигурно цртање 
фигура, мада се чини да је сценска духовитост нешто блеђа. Не би још било лоше то што 
његови типови имају само споредне црте, као што му то пребацује један београдски 
критичар9, јер управо из контраста између ових развучених детаља спољашности и 
споредности у споју с правом сржи може настати истинска сатира. Грешка је, међутим, што 
Нушић своје многобројне, местимице врло добре досетке не уме да сведе у концизнији, 
чвршћи облик. Упркос томе, Нушић поседује истински хумор, уме да своје ликове неколиким 
потезима начини животним и истинитим, и зато ће његови комади увек налазити захвалну, 
задовољну публику. 

Ако смо горе изнели ограничавајуће примедбе, било је то зато што смо сматрали да би 
Нушић с нешто више самокритике лако могао избећи развученост која смета. Г. Рашковић је 
главно лице играо с великим разумевањем и са живом ефектношћу. Нигде не претерујући, 
изврсно карактеришући, он је чинио средиште представе. Његова игра, која је дубоко 
продирала, дала је комаду право осветљење. Уосталом, игра није увек била на висини свечане 
представе, па се надамо да ће реприза бити играна лепршавије и са разноликијим нијансама. 
Кућа је била испуњена до последњег места и публика је аплаузима обасипала слављеника и 
комад омиљеног аутора”. У раздобљу између два светска рата Рашковић наставља да игра 
своје улоге из нушићевског репертоара. Већ новембра 1918. тумачи Иву у Нушићевој драми 
Кнез од Семберије, урежији Бранка Гавеле. “Готово све своје касније значајније креације 
остварио је у режијама Гавеле који је особито цијенио његов непосредан и продуховљен 
реалистички начин глумљења”, записао је С. Батушић (“Енциклопедија ХНК у Загребу”, 
1969). 

7. Бранислав Нушић: Пут око света(Бр. 26, 3. фебруар 1914)

“Г. Нушић је радо виђен гост на нашој позорници, а наша публика радо одлази у позориште 
кад се најави неки његов комад. Нушић ни својим најновијим комадом Пут око света, који је 
у недељу први пут изведен, није разочарао своје многобројне поштоваоце, јер већ одавно се у 
нашем позоришту није смејало толико од срца и толико много. Али чини ми се да најновијем 
Нушићевом комаду, упркос његовој уметничкој непретенциозности, или можда пре због овог 
лаког карактера, припада посебан књижевни значај. 

Нушић је, наиме, својим Путем око света увео код нас један нов књижевни жанр, мислимо на 
“ревију”, уз неколике мале, чисто спољашње промене, добили бисмо од Пута око света праву 
ревију, какве се у Паризу, а у новије време и у другим великим позоришним градовима, на 
десетине појављују на позорницама. Као у некој правој париској ревији, тако је и код Нушића 
сценска основна замисао само претекст да се у различитим прерушавањима понуде актуелна 
сатира и карикатура, да се сервирају успели вицеви и да се разним шароликим декорацијама, 
које пружају прилику за развој дејства целог ансамбла, задовољи наше гледалачко уживање. 
Безбрижност с којом ревија може да се лиши сценски логичног спровођења њене основне 
ситуације разликује је од водвиља и од певане лакрдије старијег датума. Штета је што се 
Нушић ипак у неким појединостима држао старих форми, а није се усудио да потпуно пређе 
у нови жанр. Тако је његова сцена местимице сувише детаљно реалистичка, уместо да буде 



само летимично наговештена, што и у техничком погледу није користило његовом комаду. 
Сценска детаљност при многим променама, а комад има десет различитих слика, има за 
последицу да се извођење превише отеже. Да би се отклонила та мана, комад ће апсолутно 
морати да се знатно скрати, што свакако не би наишло на веће тешкоће. Мирно би се могле 
изоставити једна или две сцене и поједностављењем сценске структуре скратити међу 
чинови. 

А упркос овој непријатној дужини комада публика, која је до последњег месташца испунила 
кућу, до краја је остала изванредно расположена, што треба ставити и у заслугу веома доброг 
извођења, при чему су се нарочито истакли гг. Рашковић и Папић и г–ђа Димитријевић”10. 

Уместо закључка 

Од почетка двадесетог века па до Првог светског рата (од 26. марта 1901. до 3. фебруара 
1914), на сцени Хрватског народног казалишта у Загребу изведено је једанаест Нушићевих 
драмских дела, од којих су свој сценски живот после 1918. наставили – Кнез Иво од 
Семберије, Наша деца, Обичан човек, Свет, Протекција и Пут око света. Посебно су 
интересантна Гавелина запажања о стилу глуме првака београдске сцене (Љубе Станојевића, 
Витомира Богића, Саве Тодоровића), а особито делови о владању лепотама језика, при чему 
примећује занемаривање других, такође битних, изражајних средстава сценског говора код 
београдских глумаца. Гавелини осврти на извођења пет Нушићевих дела на загребачкој сцени 
(Кнез Иво од Семберије, Свет, Протекција, Народни посланик, Пут око света) и данас, после 
девет деценија, имају своју валидност и могу подсти цајно деловати при поновној 
валоризацији поменутих дела. 

Још један карактеристичан детаљ ваља истаћи, када је реч о Гавелиним освртима на дела 
српске драматике. Из њих је видљиво да је млади критичар широко обавештен о њој, да 
прати помно шта се збива “преко Саве”, јер, између осталог, у два маха коментарише оцене 
позоришних критичара Српског кљижевног гласника (Милана Грола и Бранка Лазаревића). 

Гавелини критички написи о гостовањима српских глумаца и музичких уметника у Загребу, у 
предвечерје Првог светског рата, знатно употпуњавају слику о овом свестраном позоришном 
уметнику, који је дао видан допринос и српској позоришној култури. По много чему они су 
задржали своју вредност и одолели зубу времена иако су писани за новине, које, како се 
обично (не)тачно каже да живе само “један дан”. 

Скромно сматрам да преводи Гавелиних позоришних критика, до сада непознати српској 
читалачкој публици, уједно улазе и у шири тематски књижевно–позоришни круг заједничке 
културне ризнице Срба и Хрвата. Упркос свему, времену у коме су настали и времену у коме 
се појављују, први пут на језику оних о којима је Гавела писао. 

1 О томе опширније видети у мом раду “Милан Грол – позоришни реформатор” у Зборник 
Матице српске за сценске уметности и музику, 2003, бр. 28–29, стр. 120 –131. 
2 “Народне новине”, Загреб, 29. просинац 1900,бр. 297.

3 Реч је о Милану Гролу, а прва реченица његовог познатог приказа, објављеног 1906. 
настраницама Српског књижевног гласника, гласи: “Нушићев Свет има само три мане, а оне 
су:да почиње досадно, да се развија неприродно, ида се свршава апсурдно”.



4 На сцени ХНК Нушићева комедија је играна под насловом Свијет (све до 1921, године), а 
премијерно је изведена 2. маја 1911, у режији Јосипа Баха. 

5 Загребачка премијера Нушићеве Протекције на сцени ХНК је била 11. септембра 1912, у 
режији Ђуре Прејца. 

6 На сцени ХНК–а у Загребу премијера поменуте Еврипидове трагедије је одржана 20, марта 
1909. 

7 Дериште (ЛаГамине), комедија у четири чина Вебера и Горса (ПиерреВебер–
ХенрyдеГорссе), у преводу Ивана Крститеља Шврљуге и режији Ива Раића, премијерно је 
изведена 11. априла 1912. 

8 Загребачка премијера Нушићевог Народног посланика била је на сцени ХНК 19. фебруара 
1913, у режији Ђуре Прејца. 9 Гавелина напомена се односи на приказ Народног посланика 
из пера Бранка Лазаревића (објављен у Српском књижевном гласнику, бр. 6, 16. септ. 1912). 

10 Нушићеиа комедија је играна у Загребу под називом Пут око свијета (све до 1920, године), 
премијера је била 1, фебруара 1914, у режији Александра Биничког, са сценском музиком 
Станислава Биничког. Диригент Ћирил М. Храздира. 


