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Два писма др Бранка Гавеле 

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 позориш ни критичар дневног листа на немачком 

Аграмер Тагблатта (1910-1914) и повремено је наступао у позоришту као конферансије. 
Дебитовао је 1914. као редитељ поставком Шилерове Месинске вјеренице на сцени ХНК. Као 
директор Драме и редитељ деловао је у Народном позоришту у Београду (1926 -1929), а гостовао 
је у главном граду Југославије и после Другог светског рата. Гавелин целокупни редитељски 
опус обухвата око 260 дела. Гавелин критичарски и театролошки рад обухвата више од 300 
чланака објављених од 1911. у новинама и часописима. Своје тезе о развитку ХНК образложио 
је у књизи Хрватско глумиш те (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 (1968), а Књижевност и казалиште 
излази у Загребу 1971. У Москви је објављена Гавелина књига одабраних радова Драма и театр 
1976. године. Од 1961. био је редовни члан Југославенске академије знаности и умјетности. 1. 
Есеј др Бранка Гавеле, под насловом Из непосланог писма аутору послије премијере појавио се 
25. децембра 1940. у Прилогу свечаног Божићног броја загребачких “Новости”, с одломком из 
драме Субота, писца Славка Жимбрека Дрозге (1910-?), која је била повод теоретском напису 
намењеном не само одређеном, као у овом случају, већ сваком младом драмском аутору који 
жели да уђе у позоришну арену. Млади тридесетогодишњи аутор поменуте драме Славко 
Жимбрек Дрозга, својим каснијим делима није се потврдио, али је његова младалачка драма с 
темом из живота загребачке периферије, натопљена својеврсном натурализмом и “сировим 
кришкама живота”, инспиративно деловала на искусног позоришног мајстора. Жимбрекова прва 
драма Људи у глибу, понуђена Хрватском народном казалишту 1938. била је забрањена, а ново 
дело Субота, две године касније, доживело је своје сценско отелотворење. Ево шта искусни 
позоришни редитељ поручује младом писцу: “Драги ауторе! ... Нећу дуљити у том смислу, нећу 
да пређе моја горчина и на Вас, млади ауторе, који први пут доживљујете тај циркус око наших 
премијера. Нећу улазити у полемику с критиком. – Био сам и сам критичар и дубоко штујем 
важност и слободу критике. Стрпљиво сам сносио некада годинама дилетантске нападаје пок. 
Луначека. Но, због Вас хтио бих у том писму освијетлити неколико принципијелних питања, која 
су избила на површину у неким критикама. Ради се о принципијелном питању што је драма и 
што је казалиште. Ви сте се сами у неку руку оградили против тога, да се Ваше дјело сматра 
драмом. Назвали сте га “сликама”. За мене то није важно, јер се ни мене, ни публике ни критике 
не тиче како сте Ви своје дјело назвали. Ми кад дођемо у казалиште хоћемо гледати нешто што 
има право да живи на тим даскама. 

Дакле, има ли у тим Вашим “сликама” драме? Сјећам се точно дана кад сам први пут узео у руке 
Ваше дјело. Прочитао сам га на душак, скочио к телефону и одушевљено телефонирао 



ондашњем равнатељу Драме да Вашу ствар одмах узимам у посао. И одмах сам почео с Вама на 
тој ствари радити. Много се причало и бајало о тој нашој сурадњи и зато хоћу овдје подвући да 
нисам ништа додавао нити мијењао чему не бих нашао елемената у самом Вашем дјелу. 
Продубљивао сам елементе који су у Вашем дјелу били само натукнути, распрео сам мотиве који 
су били гурнути у позадину. Кушао сам ући дубље под кожу Ваших лица, дајући им што више 
замаха и слободе и избацивао сам несмиљено литерарни клише и папир. Али све сте то заправо 
вршили Ви на моју сугестију и наговор. Све је то Ваше и само Ваше. И сад бих Вам морао 
помоћи да се снађете у том мору приговора да то што сте написали није драматично, да је то 
наивна сентиментална репортажа, да људи с периферије тако не говоре и не раде, итд. Хтио бих 
да се Ви мало дубље замислите сад кад сте први пут осјетили задах сцене, у сва та питања, па да 
Вам дам из мог старог искуства неке моје резултате. Загњавит ћу Вас мало теоријом естетском, 
но не бојте се, има ту штошта мутно, штошта што је тешко изрећи и јасно формулирати; но 
настојте да се у то уживите. Мислим бит ће Вам од користи. Дакле, ево Вам неколико мојих 
формулација из старих мојих објављених и необјављених рукописа. 

... Говори се о некој нарочитој драмској техници. Баш као што данас сликари воле говорити и 
истицати “занат”. Морам рећи да не вјерујем у то божанство технике и заната. Занат је код 
сликара врло често само средство да нађу начин за сликање слика, већ од других насликаних, а 
драмска техника ништа друго него протеза за до конца недомишљено драмско стварање. 
Мислим да је најбоље да драматичар кад пише драму, при том не ставља своје перо у службу 
неког баука који се зове театар, и због којега онда искривљује чисту линију своје имагинације. 
Театар је несумњиво ту, но он се има драми подредити. И жалостан би то био театар који не би у 
себи нашао живих средстава да задовољи сваку праву драмску мисао. Говорим из искуства и 
кажем Вам да сам увијек кад год је дјело, без обзира на театарску реализацију, имало у себи 
драматског живота, да сам увијек нашао средства да тај живот својим средствима изнесен на 
позорницу. Да, све је то лијепо и добро, али рекли смо права драма. Што је, дакле, права драма? 
Драма је несумњиво врста књижевна, и кадгод су драматичари то заборављали настајала су 
недоношчад. Имамо, нажалост, баш у нашој новијој драмској књижевности много таквих 
примјера кад су драматичари помоћу техничких протеза писали заправо драме које дишу духом 
пештанске Киралу утзе. Рећи да је драма литерарна врста не смије бити само обична 
таутологија, већ дубоки императив, јер то значи наћи драми њено нарочито мјесто уз лирику и 
епику, и одредити оно мјесто у којем се она спаја с новим принципом умјетничким тј. са 
казалиштем. То спајање лежи свакако у линији односа драме као литературе према стварности, 
према конкретном објективитету, јер казалиште јест, за разлику од чисте умјетности ријечи, 
умјетност конкретних и живо доживљених слика. Но однос према објективитету јест темељна 
ознака и чисте литературе: ради се, дакле, само о нарочитој врсти тога односа. 

Све литерарне врсте одређене су својим односом према објекту. У лирици улази објекат у сам 
субјект, и ту се под утјецајем субјективног асоцијативног и емотивног струјања претвара у неке 
нове спојеве, губећи своју одређену тврдоћу предмета вањског свијета, распадајући се у неке 
нове дијелове и дјелиће, окупљајућ и те новостворене центре око симбола чисте ријечи. Чиста 
ријеч постаје новим естетским објектом, и то ријеч у својим обим димензијама, и у својој, да 
тако кажем, тјелесности која се равна законима готово акустичким и ритмичким, и у својој 
другој димензији, тј. у оном душевном материјалу који субјективно струји око ријечи, око 
њезиног смисла. Низ музикално ритмичан и низ смисла морају струјати паралелно, па да лирика 
дође до своје значајности. Сав материјал лирике је субјективан, но та субјективност се толико 
проширује и продубљује да губи своју конкретну личну субјективност, и постајући новим 
ширим неконкретним субјектом, постаје естетски објективна. Ријеч игра велику ролу и у драми. 
Видјели смо сада како изгледа та лирска ријеч, да видимо како изгледа драмска ријеч. Пођимо са 
јасног стајалишта које нам се прво пружа, тј. да драмска ријеч говори на сцени конкретно лице, 



носећи на себи све ознаке одређеног индивидуа. Дакле, нема више оне лирске ширине 
субјективности, већ се, напротив, тражи што одређенији носилац ријечи. Али, с друге стране, та 
ријеч мора ипак бити израз судбине и резонанце унутарњег збивања конкретног лица. Она се, 
дакле, не смије поводити само неким ритмичким и музикалним законима, њезин ток мора бити 
одређен током стварности. 

Јасније речено, драмска ријеч мора у себи садржати толико објективног материјала да тај 
материјал може по својим унутарњим логичним вреднотама бити носилац драмског развоја. Но 
тај материјал мора имати и могућност да буде од глумца пред публиком створен, тј. да буде 
проживљен. Глумац мора наћи могућност да у низу ријечи нађе носиоца тог низа, и давши 
носиоцу тог низа печат доживљаја, прелит ће се та доживљеност на цијели говорени низ. Глумац 
нема времена препустити полаганости лирског уживљавања да се створи контакт измеђ у 
објективности ријечи и њеног дубљег смисла. Он тај контакт мора створити смјеста, пред очима 
публике, и зато језик драматичара мора садржавати много више објективног материјала него 
лијезик лиричара. ... И код епике, приповједача, одлучан је однос према објекту, према 
стварности. Епичар у неку руку приповједајућ и иде око објекта, креће се око њега, и 
приповједајући износи његов садржај. Код драме постаје приповједање само као такво догађај, 
који се збива пред нашим очима, и приповједач постаје пред нашим очима “улога”, видно лице, 
и цијело збивање садржаја улази у збивање тога лица... У драми улази стварност чиста, без 
икакових помоћних средстава, у саму драмску форму. Стварност, додуше, улази у сваку 
литерарну форму само као субјективни одраз стварности, али тај је одраз код драме подвргнут 
неумољивим законима, који владају и том стварношћу као таковом, и законима који одређују 
начин одраза те стварности у субјекту.

Драму у највишем смислу пишу заједно стварност и аутор. Зато има тако мало правих драма, а 
тако много покушаја око праве драме. И зато видимо како дјела која су некада била веома 
драматска, наједанпут ту драматичност губе, а дјела која су била сматрана пуком литературом, 
постају дубоко драматична. Помогао је ту ауторима велики писац Вријеме, тј. временски развој 
стварности. Драма стоји увијек под сјенком стварности, и њен је дубок дојам на колектив 
публике увијек увјетован односима те публике према стварности и дубином проживљавања те 
стварности са стране аутора. Драмски аутор може гледати како хоће на ту стварност и извлачити 
из тога своје конзеквенције, али он ту стварност мора видјети у њеним одлучним 
праелементима. И резултат овога гледања може кадикад и срушити оно што је заправо аутор 
хтио извући као консеквенцију свог гледања... Репрезентант те стварности у драми јест 
казалиште, и што је аутор ближи чистој стварности, бит ће и казалиште тим умјетничкије. 
Казалиште има своје законе одређене својом формом, али сви ти закони не смију никада хтјети и 
прећи преко истине и стварности. Та глумац сам, као живо лице које пред нама доживљује и 
проживљује, већ је један од најдрагоцјенијих састава стварности, јер шта је стварност без нашег 
доживљавања... 

И сад бих могао препустити Вама, драги млади ауторе, да поновно про- читате своје дјело, па да 
видите има ли у њему елемената који одговарају горњим императивним анализама. Допустите 
ми да Вас и ту поведем, па да Вам, кажем: има их и нема. Нисте написали драму која би потпуно 
одговарала оном што сам рекао, али нека Вас то не збуњује. У повијести драме има више 
покушаних драма него ли остварених. И милија ми је драма покуш ана него драма која помоћу 
неке техничке сљепарије доноси на сцену сурогат стварности, дакле сурогат драме. Ви сте 
поштено гледали око себе, поштено сте настојали ући у битност онога што се око нас збива. 
Није Вам то свагда успјело, и то поглавито зато јер сте пречесто оставили да стварно збивање 
иде својим путем, а збивања у лицима опет својим путем. Није Вам свагда успјело да збивање у 
лицима уђе директно у ток догађаја. Али несумњиво су елементи Вашег гледања стварности у 



бити драматски, тј. Ваша стварност није статична. Она се сама од себе раздваја у низове који 
траже даљи развитак. Она улази у судбину Ваших лица, само то улажење није продубљено до 
потпуне судбинске спојености. Нарочито ме се код Вас симпатич но дојмило што сте врло често 
знали наћи праву носивост драмске ријеч и. Нпр. оно причање Старкеље о “бјелини”, итд... Хтио 
бих Вам на концу само нешто рећи: не тражите јефтине успјехе. Аутор пише за публику, али 
нека настоји да тако пише за публику да публика пође за њим, а не он за публиком. Ад воцем – 
публика. Знате ли да ми је, можда, најдрагоцјенији резултат представе Суботе био дубоки отклон 
којим је становити дио публике реагирао на Ваше дјело. Бит ће да им је ипак засмрдила под 
носом “стварност” периферије... Ваш Гавела”. 

Драма је имала поднаслов “четири слике из периферијског живота”, а своје прво извођење је 
доживела на сцени Хрватског народног казалишта у Загребу 15. маја 1940, наравно, у Гавелиној 
режији и сценографији Крсте Хегедушића. У бројном ансамблу, важне, али нај- чешће епизодне 
улоге, носили су прваци загребачке сцене Мила Димитријевић, Божена Краљева, Бела Крлежа, 
Аугуст Цилић, Емил Карасек и низ младих снага предвођених Јосипом Марич ићем, Соњом 
Сирековом, Љубишом Јовановићем, Јожом Рутићем, Јосипом Грегорином и др. Поменутог 
Старкељу, лик добро погођеног и уверљивог сценског говора, тумачио је искусни Виктор Бек. 2. 
Друго Гавелино писмо показује какав је имао “унутрашњи однос” према ансамблу, какав је, 
заправо, изванредан педагог и психолог био. Гавела је неговао веома деликатан однос према 
својим глумцима, а што најречитије илуструје његово сачувано писмо упућено Божени 
Краљевој, неприкосновеној примадони загребачке сцене, у току припрема управо комада овог 
младог неафирмисаног аутора. Писмо глумици Гавела је послао 25. марта 1940 (објављено у 
загребачком “Вјеснику” 4. априла 1972), на меморандуму: “Народно казалиште – Загреб – 
Управник”, а у целости, са Гавелиним подцртавањима, гласи: “Драга Краљица! Молио бих Вас 
нешто и нећу дуго околишити него ћу одмах с “фарбом ван”. Има једна рола у комаду Субота 
коју се не усуђујем подијелити Вам обичним службеним путем, јер ћете за цијело ускликнути 
кад је видите – то је “епизода”! Али ја у тој роли унаточ што има мало “папира” видим много, 
много ДУШЕ, а ту душу можете јој само ви удахнути и само је Ви можете онако одиграти како ја 
то замишљам и дати тој роли ону важност, коју она има према мојој постави комада. 

Мени је то дјело јако срцу прирасло и био бих јако захвалан кад бисте ми помогли код његове 
реализације. Ако хоћете и пристајете, дођите сутра прије 10 сати у мали театар, у дирекцију 
Драме па ћемо о томе разговарати. Љуби Вам руке Ваш Гавела”. Како се из наведене поделе 
види, Божена Краљева није могла одбити редитељеву молбу и придружила се и другим првацима 
у поставци тог новог домаћег драмског дела. 3 Гавелини теоретски постулати, изнети као низ 
савета младом драмском почетнику, чине се и данас животворним и актуелним. Као да нису, 
после свих позоришних револуција које су прохујале европским и светским позорницама, 
изгубили на својој лековитости и свакодневној употребној вредности у позоришној пракси. 
Можда нешто грубљи и поједностављенији теоретски изрази, данас у понеч ем и застарели, могу 
неком осетљивијем естетском уху и засметати, али они нису изгубили своју основну мисаону и 
естетску вредност, као и практич ну драматуршку употребљивост. Ваља се, бар повремено, 
враћати старим мајсторима и заронити у тајне њихових радионица, откривајући драгоцена, 
златна зрна у којима су се налазиле одгонетке њихових успешних остварења. 

Међу такве “радионичке тајне”, несумњиво, спадају и ова два драгоцена Гавелина писма – прво, 
искусног критичара, педагога и теоретичара – упућено младом драматичару, и друго – редитеља, 
једног од најзначајнијих мајстора позоришне уметности на југословенским, па и европским 
просторима – упућено угледној глумици. 


