
Интервју Зоран Т. Јовановић 

Прилог за портрет Ксеније Јовановић 

У серији уметничких портрета сниманих за Радиотелевизију Београд 
2001. године, уредника Миладина Шеварлића, а у режији Петра 
Цвејића, прва је била госпођа Ксенија Јовановић, првакиња Драме 
Народног позоришта у Београду, прошлогодишња добитница 
Добричиног прстена, највише глумачке награде за животно де-ло, које 
додељује Савез драмских уметника Србије. Тим поводом, уз срдачне 
честитке Ксенији Јовановић, примадони нашег глумишта, објављујемо 
овај разговор, који је водио Зоран Т. Јовановић, театролог. 

З. Т. Ј.: Реците, зашто сте постали глумица? 
К. Ј.: Нисам сигурна да рационално могу да објасним, ни себи самој, али 
претпостављам да томе има разлога и корена који потичу из мога детињства. Наиме, 
ствар је у томе, да сам ја поред породице, у извесном смислу, живела без породице. 
Наравно, имала сам детињство, али не оно право. Можда се ту налазе корени и разлози 
мога одласка у позориште. 
То је она неиживљена дечја потреба за игром. А у позоришту јесте циљ игра. Други 
мотив: било ми је забрањено да идем у позориште. Моји родитељи нису хтели да се 
приближим позоришту, да будем глумица и претпостављам да је та чар игре, чар тајне, 
чар забрањенога, један од разлога због којих сам се ја определила за позориште. 
Укратко, мислим да мој живот у детињству дефинише ту моју, нешто закаснелу одлуку, 
да се посветим глуми. 

З. Т. Ј.: Ваши први контакти са позориштем, да ли их се сећате? Које представе сте 
прве видели? 
К. Ј.: Сећам се да сам у Сарајеву као дете гледала припреме мојих родитеља за дечје 
куплете у организацији “Кола српских сестара”, добровољне хуманитарне организације. 
У оквиру ове организације талентована деца припремала су своје програме. Моја мама 
је свирала клавир, мој тата је у младости био оперетски првак. Били су веома музикални 
и они су радили те програме са децом. Е онда ми је било дозвољено да гледам те дечје 
програме. 
Онда, касније у Новом Саду, када сам била нешто старија, гледала сам маму али само 
сам могла да идем на ђачке, дневне представе. Затим, сећам се да сам била веома 
поносна на ле-поту моје мајке у представи Слуга двају господара Голдонија, где је она у 
једној сцени обучена као мушкарац и ту се њена лепа фигура баш истицала. 
За време окупације тата је играо у Уметничком позоришту на Калемегдану, под дневним 
светлом, јер увече је био полицијски час. Играо је једну дирљиву улогу на основу 
домаћег текста, знам да се комад звао Дукат на главу1. И памтим из тог времена, како су 
ме вређале примитивне реакције публике у неким драмским тренуцима, које сам ја 
доживљавала врло интензивно. Не могу наравно да тврдим, али већ сам се ту 
инфицирала позориштем, можда је већ ту било бачено семе театра које је касније 
проклијало. 

З. Т. Ј.: Како је протицало ваше позоришно образовање и школовање? 
К. Ј.: Морам да кажем да сам самоука глумица. Мислим да сам једна од малобројних 
глумица, која је заиграла своју прву представу, а да је тада први пут стала пред публику. 



Никакво претходно искуство нисам имала, ни аматерско, нити пак као неко ко је 
евентуално било шта радио у професионалном позоришту. То је за мене било ватрено 
крштење, једнако стресу и шоку. 

З. Т. Ј.: Од кога сте највише научили о глумачком занату? 
К. Ј.: Учила сам гледањем, слушањем, стајала иза кулиса, у ишчекивању изласка на 
сцену знала сам да одгледам читав чин. Учила сам кроз разговоре са глумцима, колегама 
у оном младом БДП-у, при чему ми је нарочито и чак мислим несвесно веома помагао 
Раде Марковић. Овде, у том БДП-у научила сам неке принципе позоришне уметности 
којима сам остала верна, до краја. Пре свега, то је однос са партнером, то је осећање 
важности партнера, дар да се партнер чује а исто тако да се партнеру дâ. То је узајамно 
давање и узимање, да се узајамно хранимо и да заједнички стварамо сцену. То је врло 
важан принцип. 
Други принцип, схватање да је позоришна представа једна целина којој се човек мора 
подредити и покушати да своју улогу и поимање своје улоге подреди тој целиние. Све 
су то веома важни принципи овога нашег посла, којима сам остала верна до краја своје 
каријере. 
Иначе, сретала сам се са разним редитељима у Београдском драмском позоришту и 
морам рећи да сам у почетку била послушна глумица. Нисам имала искуства која би ме 
одвукла на дугу страну. Нисам имала у себи довољно самоуверености, снаге да се 
супротставим. Међутим, с годинама сам схватила да редитељ није све у представи, да 
има редитеља од којих треба бежати, и оних које треба слушати. Када такве редитеље 
слушате, то је дар неба, али слушати редитеља који то не заслужује, бива казна која се 
скупо плаћа. То је једно од почетних искустава која сам стекла већ у Београдском 
драмском позоришту. 

З. Т. Ј.: О Вашим првим позоришним ликовима које сте креирали у Београдском 
драмском позоришту угледни београдски критичари врло позитивно пишу. По њима Ви 
показујете “сигурност на сцени”, у драмама Пристлија сте “искрени, уверљиви”, а у 
Крлежином “Вучјаку” сте “снажно и талентовано оживели лик Еве”. Ели Финци чак 
упозорава да “сигурност и рутина могу бити опасност за ову даровиту, али сувише 
самоуверену глумицу”. 
К. Ј.: Једино објашњење би било у томе што сам улогу Фреде у Опасној окуци схватила 
као личност коју доживљавам као део своје личности. То је био текст који сам могла да 
кажем у своје име и ваљда сам се у томе осећала добро и сигурно па сам зато оставила 
тај утисак самоуверености. Можда је то потврда оног пиранделовског питања и 
принципа којим се он бавио у својим драмама, а то је питање идентитета личности: шта 
смо кад себе погледамо у огледало, а шта смо у односу на друге? Између једног и другог 
постоји несумњива, а понекад и драматична разлика! 

З. Т. Ј.: У првој деценији рада Ви сте остварили око тридесет разноврсних улога. После 
прве три улоге младих жена из урбане средине, Ви припремате један потпуно 
супротан лик младе црнкиње у делу “Плачи вољена земљо”. Како сте припремали ту 
улогу и уопште како сте припремали и друге улоге? 
К. Ј.: Специјално за ту улогу младе црнкиње, у режији Соје Јовановић, знам да сам се 
доста намучила. То није била велика улога, али је била веома функционална. У 
принципу сам себе навикла да покушам да сазнам што више о делу које радим, о писцу, 
о времену у коме је дело настало. Не знам како и којим путевима и да ли то уопште рађа 
неки резултат који је евидентан, али мени је то веома потребно ради мог осећања 
сигурности. У овом конкретном случају за представу Плачи вољена земљо, доста сам 
читала црначку поезију и видела сам да они себе изражавају кроз емоције, на веома 
једноставан, сведен начин. Онда ми се учинило да би то исто требало применити и у 



игри те младе несрећне црнкиње, тако да је то скоро било на ивици једне сензације, ако 
се добро сећам. И мислим да је то све помогло да овај лик тако добро одјекне у 
позоришној критици. 

З. Т. Ј.: У овом разговору, не можемо заобићи Вашу креацију Елизабете Проктор у 
Милеровој драми “Лов на вештице”. Ели Финци је истакао у Вашој улози “дискретна 
средства” којима сте “дочарали трагични жен-ски лик”, а Бора Глишић сматра да 
сте једино Ви били “најприближнији Милеру”те да га је Ваша “појава подсетила на 
старе бакрорезе”. 
К. Ј.: То су баш лепе речи! Знате, та представа Лов на вештице је такође била, један од 
мојих првих малих успеха, малих потврђивања мојих глумачких моћи и лепи прилог на 
степеници глумачког успона у смислу сигурности и глумачког самоосећања. Играла сам 
ту улогу Елизабете Проктор као врло строгу, сведену, затворену особу која говори само 
кад је потребно, која не изражава своје емоције, која трпи и пати али то не показује. 
Била је у тој представи једна лепа сцена. Мога мужа играо је Љуба Тадић и сећам се 
сцене на крају представе, када је он у затвору. Пред његову смрт, она долази да се 
опрости с њим. У тој сцени та тврда, крута и затворена жена се опрашта од човека кога 
воли. Мислим да је ту редитељ Предраг Динуловић направио веома добро сценско 
решење: нас двоје стојимо на просценијуму, окренути лицем једно према другом, врло 
близу публици, и тече мучан, уздржан дијалог. Само у једном тренутку редитељ је 
тражио да изненада полетимо једно другом у загрљај, под навалом уздржаних емоција. 
Читала сам коментаре да је то била врло узбудљива сцена. То је пријатно сећање на још 
један мој мали драгуљ у Београдском драмском позоришту. 

З. Т. Ј.: Ваша најзрелија уметничка креација по оцени критичара у првој деценији рада 
у БДП-у је Ерзилија Греј у Пиранделовој драми “Нека се одену наги”. Ели Финци 
сматра да сте “нашли праву меру стилизације пантомимским ставовима, ритмички 
наглашеном транспозицијом текста”, а други критичар такође, угледни Бора Глишић 
пише да сте остварили “све најсуптилније нијансе једне комплексне драматургије,  
пластичношћу покрета, трансформација, умножавањем себе у друге и других у себе”. 
У неколико сцена “домашили сте врховност глумачког стварања”. 
К. Ј.: Кад слушам ове критике размишљам о томе како су некада критичари волели 
глумце, како су писали о њима. Та представа је уствари симбол мог боравка у БДП-у, 
бар је ја тако доживљавам. Ова улога је мене дефинитивно избацила у први план. 
Представа је понудила један сасвим другачији сценски израз у режији Јована Путника, 
којег се ја увек сећам са дубоким поштовањем и са нежношћу. У време социјалистичког 
реализма он је направио сасвим неочекивану представу. Играли смо у конопцима са 
косином на позорници, увео је пантомиму у представу. Представа почиње са осам 
Ерзилија, осам играчица које су умножавале моју судбину, чиме се хтело рећи да је 
питање Ерзилије и њене судбине, уствари опште људско и опште женско питање. Тако је 
језик који је Путник измаштао заиста био мала сценска револуција. Веома сам волела ту 
улогу, радо сам је играла, јер то је била једна од оних улога, кад глумац може да се 
поистовети са улогом, кад осећа проблем личности коју игра као некакав сопствени 
проблем. Мислим да ми је то веома, веома помогло раду на овој улози. У питању је 
била, можда, мала глумачка стилизација, али ипак питање дубоке доживљености 
проблема: ко сам ја и како мене други доживљавају. Сукоб у Ерзилији, тај њен лични 
проблем, у представи је решен њеном смрћу и мислим да је Путник направио 
занимљиво решење, неочекивано: кад ја умрем на сцени, спусти се завеса, а ја изађем 
испред завесе и кажем део монолога који је суштина представе и суштина идеје 
представе. И дан данас она светли мени као лепо сећање. 

З. Т. Ј.: Да ли су Ваше успешне улоге о којима говоримо, или неки други разлози одлучили 



у Вама, да пређете у Народно позориште? 
К. Ј.: То је, ваљда, пре свега разлог оних који су ме примили. А прави разлог лежи у 
чињеници да је дошло до несрећне фузије између БДП-а и Београдске комедије на 
Теразијама. Мени се учинило да ја у тој врсти репертоара, којим креће то фузионисано 
позориште, нећу имати “хлеба”, што би ми глумци рекли. Онда сам потражила неко 
друго решење и добила га у Народном позоришту. Можда је занимљив податак, да сам 
прво преговарала са Мијом Павловићем, песником, који је у то време био директор 
Драме. У току лета се управа променила, на место директора Драме је дошао Бојан 
Ступица. тако да сам са Ступицом потписала уговор за члана НП-а. 

З. Т. Ј.: Ви сте у уметничкој каријери која траје пуних пет деценија, последње четири 
провели у Народном позоришту у Београду. До данас сте остварили близу сто педесет 
улога, у у позоришту, филму, телевизији, и још више које сте радили на радију. Прво бих 
да Вас подсетим на циклус домаћих драмских дела које сте остварили у Народном 
позоришту, то су пре свега била дела Велимира Лукића “Окамењено море”, “Дуги 
живот краља Освалда” за који сте награђени на Стеријином позорју 1962, “Бертове 
кочије или Сибила”, потом ту су “Глембајеви” Мирослава Крлеже, затим “Максим 
Црнојевић” Лазе Костића, “Урошева женидба” Милутина Бојића, “Нечиста крв” 
Боре Станковића. Ту су Нушићева дела, играли сте два пута две различите улоге у  
“Госпођи министарки”. Улога у којој сте се посебно исказали то је Јелена Ћетковић за 
коју сте и награђени од стране Савеза бораца, наградом “4. јул“. 
К. Ј.: Наравно свака од тих улога има значај за мој живот у уметности. Међутим, Јелена 
Ћетковић има посебно место, врло специфично. И то за мене специфично. Ствар је у 
следећем. Требало је у једном слабашном тексту Аце Поповића да браним лик народног 
хероја, комунисте, Јелене Ћетковић, која је под тешким физичким мучењем на крају 
била стрељана, а да при томе није одала ни једног свог друга. За мене је то била 
парадоксална ситуација јер сам 1942. године изгубила мамине родитеље које су управо 
стрељали партизани. То су исти они код којих сам провела своје прво детињство до 
одласка у Сарајево 1934. године. И тај злочин је оставио трага на моју младост, на моје 
формирање и условио моје бекство од политике и моје сумње у политику. Одједанпут 
сам дошла у ситуацију да браним жену која је представник идеологије управо оних који 
су ме лишили мојих других родитеља. Знам да ме је у њеној биографији највише 
импресионирало то што је имала толико моралне снаге да поднесе незамисливу физичку 
патњу и да тако, и рањена, и бијена, кажу чак и силована, оде на стрељање. Мене је све 
то приближило личности Јелене Ћетковић и импресионирало. То је био разлог да се 
дубоко и поштено бавим њоме, јер је људска патња нешто што ме увек покретало. И у 
животу и у професији. Не, идентификација са њеном идеологијом, која је за мене била, 
са друге стране фронта, него њена личност, њена вера у идеале и њена спремност да за 
своје идеале погине и толико страда. То је нешто што је било вредно пажње и мислим да 
је то и била вредност представе. 

З. Т. Ј.: Следећи циклус представа које су врло специфичне за Ваш глумачки профил то 
су дела руских класика на сцени НП-а. Играте у три дела Лава Толстоја: “Ана 
Карењина”, “Живи леш”, “Рат и мир”, потом у три дела 
Ф. М. Достојевског: “Село Степаничково”, “Браћа Карамазови”, “Ујкин сан”, ту су и 
три драме Островског: “Без кривице криви”, што је и била Ваша прва улога у овом 
циклусу, затим “Шума” и “Таленти и обожаваоци”. Наравно није изостао ни Чехов са 
“Ујка Вањом: као ни “Бекство” Булгакова. Чега се најпре и најчешће сећате? 
К. Ј.: Рад на представи Без кривице криви био је посебна врста искуства јер је то радила 
госпођа Ирина Вуљф Анисимова, редитељ из Москве. Нисам била јако срећна што 
играм ту улогу, уопште сам сматрала да је то мелодраматична улога, и да се ја у њој не 
осећам добро, и не сналазим добро. Међутим, једно друго дело, у питању је Шума, радо 



памтим и радо га се сећам. Зашто? Увек сам покушавала, играјући ликове, да тамо где 
ми се пружи могућност остварим своју улогу удаљено од конвенционалног, стандардног 
тумачења, да направим искорак. То је био случај са спахиницом Гурмишиком у Шуми, 
коју су увек тумачили као достојанствену личност, са ауторитетом; она је богата, она 
може све, она купује све. Е, то што она купује све, купује и шуму, па купује и младог 
љубавника, чинило ми се довољним да тај лик протумачим са благом дозом хумора и 
ироније; мислим да сам то успела, а да сам успела, то ми није потврдио ни један 
критичар, нико из Управе, то ми је потврдио Миша Жутић, који је гледао представу и 
који је био одушевљен оваквим тумачењем. То ми је било довољно. Била сам, значи, у 
праву. 

З. Т. Ј: Да се још држимо класика. Играли сте у три дела Виљема Шекспира а зна се 
Шекспир је глумачки и позоришни врхунац. Играли сте у “Ричарду ИИ”Војвоткињу од 
Јорка, Лејди Магбет у “Магбету”, у “Ричарду ИИИ”Маргариту. Свако ово дело имало 
је неке посебне карактеристике. Награђени сте за две улоге у Народном позоришту. 
Шта издвајате од тога? 
К Ј.: Рекла бих да сам остала гладна Шекспира. Просто мислим да је то био мој 
репертоар али прилике ми нису ишле на руку, утолико више, оно што сте Ви сада 
набројали није било дуго на репертоару, нарочито не “Магбет”. Била је то једна веома 
занимљива представа у чудесном виђењу редитеља Арсе Јовановића. Један веома тежак, 
веома напоран посао, са занимљивом концепцијом; међутим представа је веома брзо 
скинута са репертоара из одређених разлога. Наиме, она је технички била веома тешка, 
компликована, иако је сценографију радио Влада Маренић и за њу добио награду 
Тријенала “Стеријиног позорја” у Новом Саду. Поставка тога декора била је веома 
компликована што је условило њено ретко извођење, утолико пре што је врло брзо после 
премијере један колега отишао у војску и то је дошло као добар изговор да се представа 
скине са репертоара. Огроман труд, без праве круне и без праве радости. Опет прича о 
огромном раду, а недоживљеној радости. Представу Ричард ИИИ, режирала је Вида 
Огњеновић са Микијем Манојловићем у главној улози. Веома сам волела улогу 
Маргарите. И ова представа је брзо сишла са репертоара, услед промене управника, па 
је велики део ансамбла напустио Народно позориште. Тако је и представа сишла са 
репертоара. Значи још једна потврда мог искуства да позориште често не узвраћа љубав 
и уложен труд. 

З. Т. Ј: Када је реч о класици не можемо да заобиђемо ни циклус античке драме коју сте 
Ви играли. Ту постоји једна занимqивост. Ви сте прво играли два лика у делима наших,  
домаћих писаца и то Клитемнестру у “Окамеwеном мору” Велимира Лукића и у 
“Електри 69” Данила Киша, па сте тек онда прешли на праве класике Софокла, 
Есхила и Еурипида, ту су Јокаста у “Цару Едипу”, Атена у “Орестији”, Хекаба у 
“Тројанкама”, Атоса у “Персијанцима”. Награђивани сте за ове улоге и играли сте са 
различитимпартнерима. Шта бисте издвојили као посебно?
К. Ј.: То је улога Хекабе која је последња и коју сам игралаиуСолуну, а за коју сам 
добила драгу награду на Фесивалу класике у Вршцу. Морам рећи да спадам у мали број 
глумица, да не кажем да сам можда чак била једина глумица моје генерације која се у 
репертоару толико бавила античком драмом. Мислим да је то до-мен који још није код 
нас довољно потврђен у интерпретативном смислу, мислим да сам и сама нешто остала 
дужна и себи и тој литератури. Просто мислим да нам се није посрећило да пронађемо 
добар, савременији израз за те огромне људске страсти, за те велике људске трагедије и 
поред тога што нас оне у животу прате, али ми-слим да то чека млађе од мене да 
заиграју, и да нас обрадују. 

З. Т. Ј: Кад је реч о Вашим улогама, незаобилазни су амерички драматичари. Ви сте се 



на почетку сусретали са њиховим делима, а ево ових последњих сезона играте 
запажене креације и остварујете их опет код америчког аутора, Едварда Олбија.  
Играли сте у драмама “Смрт трговачког путника”, “Лов на вештице” Артура 
Милера, “Пикник” Виљема Инџа, “Нежној птици младости” Тенеси Вилијамса и тако 
редом. Хтео бих да се бар подсетите на две из тог циклуса. То је Ваша креација Саре 
Бернар у истоименој представи, за коју сте добили Октобарску награду, и “Три високе 
жене”, за коју сте добили четири награде. 
К. Ј.: Интересантно је у мојој уметничкој каријери то да сам после пензионисања 1989. 
године, почела интензивно да играм. И онај период празнине и вакуума који је пратио 
мој такозвани активни живот, уствари је престао оног тренутка кад сам отишла у 
пензију. То су парадокси глумачког живота! У овим представама, које сте споменули, 
свакако се издваја представа Три високе жене у режији госпође Виде Огњеновић, јер та 
је представа дала могућности да искажем све оно што сам сакупила и сазнала, као 
личност и као глумица. То је врста улоге која даје могућност да све што носиш у себи, 
можеш да покажеш на сцени. Ту је први део где играм старицу од осамдесет година, а 
затим долази други део, у којем време иде уназад, играм своје данашње године. Било је 
велико задовољство радити са госпођом Видом Огњеновић и са партнерима као што су 
госпођа Ђурђија Цветић и Ана Софреновић. Те се представе, наравно, са великим 
задовољством сећам, утолико више што сам награђена у Југословенском драмском 
позоришту, чији члан нисам била. Онда је дошла и Награда “Раша Плаовић”, којом се 
поносим. И тако је и ово један драгуљ у мојој каријери. 
Интересантно, када смо говорили о комадима домаћих аутора, нисмо споменули, да сам 
у периоду после пензионисања одиграла и улогу Мајке у Мамцу Давида Албахарија, 
коју такође, на један други начин веома ценим, у режији госпође Мире Ерцег, која је још 
увек на репертоару. Тако, мој активни живот после пензије се продужава и има наде да 
потраје. 
Рад на улози Саре Бернар у драми Крик јастога, у режији Боре Григоровића, био је 
двосекли мач. Било је то или – или! Сама мисао да играм велику глумицу била ми је 
провокативна колико и опасна. Свесна сам била тога од почетка. Пред премијеру једна 
критичарка ме је упитала: “Како сте имали смелости и снаге?” Већ уверена да смо на 
добром путу, одговорила сам да је то питање вечите игре од настанка позоришта до 
данас; да сви имамо и право и потребу да се играмо, па докле стигнемо; да само 
покушавам да откријем богатство и иронију њене личности. 
У том покушају била ми је непроцењива помоћ глумачка интелигенција мог “вечитог” 
партнера Мише Жутића. Мојој агресивности и ауторитарности он је супротставио сав 
глумачки шарм и детињу оданост Сари – Тако се родила успешна представа. А Миша 
Жутић је био и остао мој непоновљиви партнер, моја позоришна маскота! 

З. Т. Ј.: Како сте уметнички доживели, како сте људски провели последње две 
драматичне године (1999-2000)? 
К. Ј.: Врло тешко. Наравно, кад то кажем то је опште место, свима нам је било тешко. 
Мени је било тешко на посебан начин. Разлог је у томе што сам у брачној заједници са 
човеком који је већ тридесет година у Београду инострани новинар и чији је боравак 
нарочито у време бомбардовања био под знаком питања, као и за све иностране 
новинаре. Укратко, њему и мени, стално је претила је опасност, да буде протеран. Ми 
смо живели уз један коферчић у коме су биле спаковане његове ствари, документа, 
пасош, нешто новца, јер сваки час могло се десити да неко зазвони и каже: “Извините, 
напоље из земље!” Под тим околностима, било је доста тешко играти нарочито Мамац 
који је, истине ради и историје ради, био прва представа играна у Београду после 
бомбардовања. То није био “Атеље 212”. Док су се још у ”Атељеу” водили разговори о 
томе да ли треба играти или не под бомбама, у Народном позоришту, на сцени ”Раша 
Плаовић“, већ се одвијала представа Мамац. 



З. Т. Ј.: У којој мери је позориште утицало на формирање Ваше личности и уметничке 
и људске? 
К. Ј.: У великој мери. Пре свега ја сам била усамљена глумица. Усамљена у том смислу, 
што сам пре свега била самоука, значи окренута према себи, загледана у себе, нисам 
била склона изласцима, на места где се скупљају људи из читавог Београда, на 
гламурозним местима, на важним, значајним збивањима. Мене није било у том општем 
кретању културних кругова. Била сам загледана у себе, тражећи себе у животу и својој 
професији. У том смислу ми је професија веома много помогла. Помогла ми је што сам 
откривајући своју душу и скидајући велове са ње уствари боље упознавала себе и 
постајала критичнија према себи. Јер онолико колико су други гледали мене толико сам 
исто и ја гледала себе саму и стицала однос према себи. Полако сам стицала извесну 
самоувереност, а морам рећи и извесно самопоштовање коју ми је доносила љубав и 
наклоност публике. Моја публика није бројна. Нисам популистичка глумица, ако смем 
да тако кажем. Моја публика је критична, пробирљива и позоришно писмена и мени је 
стало да ту публику сачувам, да је не разочарам ни једним својим изласком на сцену. 
Често сам знала да кажем: кад бих имала могућност опет да бирам, не бих поново била 
глумица. Међутим, кад се преслишам и окренем филм унатраг, себи кажем да сам 
нескромна и неправедна према себи. Морам да признам, да сам у својој каријери 
доживела тренутке праве, истинске среће коју доноси ова професија. То су тренуци 
после великих, значајних премијера. То су тренуци тишине у којима препознајете добар 
контакт и љубав публике. Али, схватила сам да позориште није све у животу, да је 
позориште игра, да је у позоришту све могуће и ако у нешто поверујете и то доведете до 
самозаборава, до самохипнозе, све постаје и лепше и једноставније; нема страха, нема 
треме, нема великих амбиција, нема сујете. Дошло је до смирења, до једног искуства, а 
заједно са свим тим дошли су ми тренуци тихе среће од спознаје да сам оставила трага 
у култури овога града и да није нескромно, ако кажем да могу остатак живота да 
проведем у уверењу да још увек имам за кога да радим и за кога да постојим. 

З. Т. Ј.: Како схватате ословљавање Ваше личности, правом дамом? 
шта би то могло да буде. Ако је то способност да се саслуша други, ако је то бити 
стрпљив или тактичан према другима, бити одговоран према другом, ако то значи бити 
тачан, онолико колико се може, ако то значи имати слуха за невољу другог човека, ако 
значи покушати да помогнеш другом човеку, ако значи замолити, захвалити, заборавити, 
опростити, упутити лепу реч, бити добронамеран... Ја се трудим да будем таква. Е онда, 
рецимо ако је то то, онда сам ја утолико, дама! Међутим, мене то и чуди. Мислим да се 
облачим доста скромно, неупадљиво, не скупо. Знам много жена које се понашају 
слично као ја и мислим да је ствар у нечем другом. Наиме, наше друштво је васпитно 
запуштено и у тој корелацији, у том односу, ја некоме делујем као дама. Уствари, ја 
нисам толико дама колико је много примитивности и агресије у нашем окружењу. 
Мислим да је ствар у томе! 
Реч је о драматизацији приповетке Јанка Веселиновића, премијерно изведене 27. августа 
1942. 


