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Ех, то време оптимизма* 

Последњих неколико година, та чније речено откако за овај часопис пратим 
београдски позоришни живот (или оно што се тако назива), најбоље улоге, а 
можда и представе у Народном позоришту нисам видео на великој сцени, 
седећи у позлатом и сјајем кристалних лустера украшеном гледалиш ту, већ 
на сцени – ако се сценом може назвати нешто мало слободног простора у 
једној малој, зими увек прегрејаној, а у сва годишња доба загушљивој 
просторији – Круга 101. Те шко је објаснити зашто је то тако, ако је уопште 
тако, односно ако то није само мој варљиви утисак. 

Али како немам никаквих нарочитих наклоности према малим, интимним – или како се већ 
све не зову – театрима, овај мој утисак могао би да има и нешто истине у себи. Да има, 
потврдио је и Оптимист Миладина Шеварлића који је, у режији Петра М. Теслића, представа 
боља од многих које смо ових сезона видели под истим кровом. Пре свега, то је било вече 
одличне глуме. Михајло Викторовић играо је Шеварлићевог прегаженог, одгурнутог и 
заборављеног али не и разочараног професора историје који се није снашао у раздобљу 
безобзирног стицања положаја и иметака и који још увек непоколебљиво верује у идеале из 
1945, задивљујуће сигурно одмеравајући шта је у његовој судбини трагично, а шта комично. 

Ту судбину Викторовић је откривао пред нама део по део, проналазећи прави пут међу 
опасним замкама стереотипне мелодраме и ништа свежије комике у које би мање истанчан 
глумац сваког часа могао пасти, а ми смо његовог Миодрага Радовановића жалили колико је 
било потребно и осмехивали му се колико је било потребно. За њим нису заостајали ни Боба 
Динић, који је играо Воју, осионог, обесног, бахатог и надасве вулгарног мо ћника са 
аттацхецасе пуним вискија и скупих парфема; ни Драган Оцокољић, који је играо Радомира, 
писца несигурног и корумпираног, али зато пуног себе и спремног да за мало удоб ног 
живота прода душу ђаволу, професорове другове из гимназије које је он позвао у свој стан у 
сутерену једног запуштеног солитера у некој од новоизниклих београдских бетонских 
пустиња. 

Сваки покрет, свака реакција и сваки нагласак Бобе Динића (треба признати: његова улога је 
најбоље и најефектније написана улога у комаду) били су апсолутно аутентични – довољно је 
само једном отићи до “Мадере” и проверити на оригиналима – а Оцокољић је умео да на 
прави начин буде дворска будала која се, с времена на време, зарад неког јадног осећања 
честитости, неуверљиво побуни против прљавих послова које непрестано обавља. И најзад, 
ту је и Огњанка Огњановић која је као Светлана, професорова жена, била права обична жена 
са обичним амбицијама од којих је ве ћина остала неостварена, и која понекад покуша да 
докаже и своју ли чност у браку што траје у убиственој сенци професорове изгубљене везе са 
измењеном стварношћу. Оптимист је чисто и једноставно писана драма – иако нешто касније 
него што би требало дознајемо зашто су професор и његова жена узбуђени због гостију који 
им долазе, ко су ти гости и зашто долазе – погледа више упрта у живот око нас него у велике 
истине о друштву у коме живимо. Ако од њега не тражимо сувише, узвратиће нам 
препознавањем свакодневног живота и непретенциозним сазнањем о том животу. Када 
сличне комаде без веће потребе увозимо, спремни смо да у њима видимо важне истине о 
човековом интимном животу. 

Не видим за што би амерички, француски или енглески интимни живот био занимљивији од 
нашег, а Шеварлић је успео да нам својим драмолетом каже обичну истину о томе шта значи 
и како се плаћа друговање са моћницима. И када професор и његова жена утону у сан на 



постељи расклопљеној на поду једне од двеју соба у којима живе – она, пуна наде да ће им се 
живот, Војином помоћу, најзад изменити, и он, не мало разочаран пошто је видео шта Војина 
помоћ и подршка у ствари зна че – можемо бити сигурни да је један део нашег живота нашао 
пут до позорнице. Петар М. Теслић режирао је Шеварлић еву драму трудећи се да што је 
могуће више истакне њен основни квалитет: опипљивост обичног живота. 

У његовој представи све је једноставно и препознатљиво и глумцима је остављено да испуне 
све празнине које се налазе у Шеварлићевом тексту. На жалост, костими Светлане 
Анђелковић нису били довољно диференцирани да бисмо до краја могли да будемо убеђени у 
њихову аутентичност: ако корумпирани песник и моћник долазе у свом сјају “Југоекспорт” и 
“Лее Цоопер” конфекције, професор и његова жена морали би бити одевени нешто 
сиромашније. А чини ми се да је добро замишљеном декору Живорада Куки ћа недостајала 
нека појединост која би бацила још мало светлости на живот Шеварлићевих усамљених 
јунака. 

* Пренето из часописа “Књижевност”, свеска 4, април 1979. 


