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Стерија у театарском видокругу др Бранка Гавеле 

Др Бранко Гавела (1885-1962), истакнути хрватски и југословенски 
позоришни редитељ, театролог и педагог, свестраног образовања и широког 
интересовања, оставио је низ темељно писаних студија и чланака о суштини 
позоришне уметности и тајнама глуме на ширем хрватском и српском 
духовном простору. 

За себе је говорио и писао да је тражећи “темељну нит свога редатељског 
рада, сматрао се заступником књижевности у казалишту, кушајући као 

редатељ проналазити у сваком драмском дјелу иманентно присутне упуте за његову сценску 
реализацију1”. 

***

Поводом протеклих значајних Стеријиних годишњица (1806-1856-2006) ваља се подсетити 
мало запажених оцена др Бранка Гавеле о делу највећег српског комедиографа деветнаестог 
века, изречених пре тачно четири деценије. 

Овде неће бити речи о две значајне Гавелине поставке на сцени Народног позоришта у 
Београду двеју Стеријиних комедија (Родољупци, 1929; Кир Јања, 1956), већ о мало 
примећеној студији “Социјална атмосфера Хрватског народног казалишта и његови односи 
према свом казалишном сусједству”, објављене у “Раду ЈАЗУ” 1968. године. 

Код нас је уопште приметно да значајне студије, објављене у малотиражним стручним и 
научним публикацијама, остану по страни од шире културне, у овом случају, од позоришне 
јавности. 

Разматрајући стогодишњи развој хрватског позоришта у ширем окружењу, Гавела прави 
изузетно занимљиву паралелу између две културне средине, загребачке и новосадске и две 
личности од пресудне историјске важности за хрватски и српски театар, као што су то 
Димитрије Деметер (1811-1872) и Јован Стерија Поповић (1806-1856).

Гавела посматра развој хрватског позоришта у ширем контексту “културно-социјалне и 
политичке ситуације, које су посљедице и наше припадности тзв. малим народима и нашег 
културно-географског рубног положаја”. Утолико пре, истиче значај што су “новосадски 
глумци почетком четрдесетих година унијели хрватски језик у казалиште на Марковом тргу 
што га је изградио асимилирани Грк Станковић”, али “ипак је тај казалишни жижак скоро 
утрнуо јер није било материјално-социјалне подлоге да се на њој одржи нормалан казалишни 
живот на народном језику”. 

Правећи паралелу са развојем Српског народног позоришта у Новом Саду, у истој царевини, 
Гавела истиче да је “и тамо један богаташ меценском гестом саградио Српско позориште, али 
структура друштвеног носиоца тога казалишта била је посве друга него у Загребу, па је према 
томе и социјални положај глумаца и уграђеност њиховог глумачког апарата у социјалну 
средину била посве различита од ситуације у Загребу. У Војводини је народни живот био 
ношен слојем трговачко-обртничког грађанства које је меценски издржавало “своју” 
интелигенцију, немајући у народном смислу не само никаквог контакта с државним апаратом, 
него штавише налазећи у њему најљућег и отвореног противника”. 

Говорећи о живим везама између српског и хрватског глумишта у другој половини 
деветнаестог века, Гавела ставља посебан акценат на војвођанске и српске придошлице у 
загребачки театар:

“Долазили су многи појединци с тих терена у наше казалишно средиште, штавише могло би 



се рећи да су “народносни” дошљани чинили знатан дио нашег ансамбла", а да су се 
придошлице “тако аклиматизирали (у) нашем казалишном духу, да су постајали штавише 
његови најзначајнији носиоци, тако значајни да су се код покушаја повратка у своје властите 
народне средине тамо врло често тешко сналази

ли. Мислим да је тај асимилациони процес загребачког казалишта његов највећи допринос 
стварању активне и конкретне заједнице на терену југославенских народа, јер та асимилација 
није значила никад похрваћивање него покушај стварања једне садржајне. културно значајне 
синтезе. Ту југославенство није било ни политички постулат, нити присилно унифицирање, 
нити компромисна мјешавина, него заједница која је добивала своју кохезију тиме што су јој 
пред очима били исти погледи на стваралачке циљеве и на увјете њиховог постигнућа”. 

С таквим погледима, без политичких и других предрасуда, тако честих у односима између 
Срба и Хрвата, Гавела разматра однос према Новом Саду, “као дугогодишњем 
репрезентантом српског позоришног живота”, а у оквиру тог односа као најбоља полазна 
тачка “која би нам обећавала издашнију перспективу на бит тих односа”, је “ако кушамо 
поредити два најистакнутија активитета у стварању нашег новијег казалишног живота и 
двије презанимљивије и необично значајне личности које су утјецале на усмјеривање не само 
нашег казалишног живота него и дале знатан удио формирања цијеле физиономије нашег 
културног и политичког препорода у почетку 19. стољећа, а то су Деметерна хрватској и 
Стерија на српској културно-политичкој хемисфери”. 

Посебно је занимљив угао из којих Бранко Гавела посматра те театарске прегаоце, јер су 
“обојица никли из готово идентичних етничких предувјета”. Зато се Гавела с правом пита: 
“Чудим се да још нитко није покушао исцрпније поредити те двије временски и етнички тако 
паралелне појаве, па на темељу те поредбе стећи дубљи увид у сличности и разлике наших 
културно народних центара”. 

(И после пола века, колико нам је знано, нико се није подухватио проучавања паралеле 
Деметер-Стерија, а какве су културне везе између Србије и Хрватске, после распада 
авнојевске Југославије, тешко је очекивати да ће Гавелина жеља у догледно време бити 
испуњена.) 

Гавела пореди та два позоришна горостаса, “два грчка дошљака, један насељен у Загребу, а 
други у Вршцу”, оба “свршавају средњоеуропејске високе школе под веома сличним 
увјетима,један постаје лијечник, други правник, али оба напуштају и запуштају то звање, 
постају писци а послије под сличним приликама улазе и у државну службу. Стерија полази 
као “куфераш” и културни пионир у Србију, да би се оданде огорчен и разочаран вратио у 
свој Вршац, а Деметер као богаташки син живи као литерарни аматер од свог имутка да би 
послије финанцијалне катастрофе своје породице био приморан налазити круха као 
чиновник, додуше у оквиру казалишног службовања”. 

Особити значај Гавелина даје тематским паралелама и књижевним преокупацијама обојице 
драматичара:

“Стерија се лаћа живог књижевног обнављања косовске прошлости и даје му одјек у 
трагедијама које се, уза сву своју естетску и хисторичку наивност и примитивност, 
надовезују на већ видљиве клице народне свијести. Деметер пише своју трагедију Теуту под 
притиском “најкласичнијих” узора, и борећи се код сваког стиха да језик који је своју 
литерарну обнову доживљавао у стилу илирских будница подигне на трагичан ниво... 
Стерији је косовски материјал достатан да му зајамчи повезаност с народним стремљењем, а 
тиме и сигурност сценског дојма. Он се не мора као Деметер мучити да у комплексима 
патриотског доживљавања тражи ефектне обрате који ће из његовога псеудохисторичког 
материјала извабити бар мрву сценске дојмљивости". 

Прелазећи на ближе разматрање појма “доживљајног подручја домољубља”, Гавела налази да 
је Стерија “био у том погледу у сретнијем положају од Деметра”, јер је “косовска погибија 



била централни догађај цијеле српске прошлости, који је свим парцијалним догађајима прије 
себе и око себе одредио мјесто у скали етичконародних вриједности.”

Особито су занимљив Гавелин проницљив, и што је значајније, тачан поглед на уметнички 
ангажман Стерије драматичара:

“Стеријин друштвени положај и његова службена ангажираност само у Србији, а истодобно 
службена неовисност према својој ужој домовини, дају му довољну животну дистанцу да 
свом гледању на најактуалнију физиономију своје околине даде и естетску дистанцу, тј. 
равнотежу између доживљајне ангажираности, али и снаге да му она својом преосјетљивом 
горчином не помути јасноћу погледа у себе и своју околину.” 

Ближе посматрајући Стеријин целокупни драмски опус Гавела издваја два дела, којима ће се, 
не случајно, враћати као редитељ:

“Његов (Стеријин) трагичарски дио одиграо је своју домовинску улогу, а сатирички дио 
казујући сатире изнио је заправо само два дјела, и то Кир Јању и Родољупце, која и изван 
хисторичке дистанције имају право на умјетничку вриједност. Остале његове комедије 
показују одвише посуђиваности и намјештености штака, које им дају могућност сценског 
хода, а карактеролошки ријетко улазе под кожу својих ликова. Али зато она горе споменута 
два дјела могу мирно поднијети најстрожа свјетска књижевна мјерила“. 

Особиту слабост Гавела је, не случајно, гајио према прво споменутој Стеријиној комедији:

“Кир Јања мислим да нема у цијелој свјетској књижевности паралеле по окрутности којом је 
аутор умио раскинути капиларну повезаност са себи крваво близим ликом, наћи према њему 
такову умјетничку дистанцираност да извргне смијеху оно према чему би била нормалнија 
геста прикривања слабости. Та унутарња усамљеност Стеријина која му је омогућавала да 
створи то дјело даје уосталом засебан тон цијелом његовом стварању, и то тон којије посве 
стран и туђ Деметру. Кир Јању он никад не би могао написати, али ни Родољупце, јер и у том 
дјелу добивају фигуре и фигурине “тло” свога кретања и зрцало у којем њихови ликови 
добивају мјеру и кут своје нахерености у очима Господина Гавриловића и у рјечито шутљивој 
коментаторској присутности тога Господина Гавриловића, у тој фигури у којој је Стерија 
самога себе пројицирао у своје дјело. Стерија је умио језгру свог доживљаја утјеловити у том 
“Господину Гавриловићу”, који није нека врст неутралног проматрача своје “родољубне“ 
околине што стоји над догађајима, него је зато над њима јер је својим срцем везан за срж тих 
догађаја, јер пати једнако и “за једну” и “за другу” страну. Тај Господин Гавриловић није 
само један лик из Стеријиног највећег дјела, из Родољубаца,оње заправо репрезентант 
цијелога Стеријиног умјетнички стваралачког става.”

Данас има и другојачијих редитељских виђења управо Гавриловићевог лика, тог загонетног 
“резонера”, а Гавелино је једно од могућих тумачења којеје он, вероватно, и сценски покушао 
да отелотвори. У завршним разматрањима своје вишеструко занимљиве студије, Гавела даје 
виђење разлика две сродне позоришне средине – загребачке и војвођанске:

“Изложивши паралелу Стерија-Деметер мислим да сам изложио суштину различности 
казалишних ситуација код нас и код наших братских сусједа. Своју главну карактеристику 
добивао је доминантан друштвени слој у Војводини и у нетом ослобођеној Србији од 
трговачко-обртничког грађанства које се је у великој већини састојало од грчко-цинцарских, 
тек недавно асимилираних дошљака, који су у својој тежњи да се коначно “удоме” горљиво 
покушавали прихватити што потпунији национални лик своје нове домовине. Потпомагани 
су били у том свом настојању и народним карактером цркве коју су нашли на новом 
терену,аскојом су били дубоко повезани својим дубоко укоријењеним црквењаштвом”. 
Али и без обзира на своју, по правилу, европску оријентацију, грчко-цинцарски дошљаци, 
“уколико су хтјели судјеловати у народном животу своје нове домовине, били присиљени да 
се што тјесније приљубе свим народским ознакама свога новога амбијента”. 



На основу тог и таквог погледа на позоришне одлике и кретања у Војводини и Србији у 
другој половини 19. века, Гавела износи тврдњу да је “казалиште тих крајева настојало да 
што помније прочита народске црте своје околине па да јој, преточивши их у сценски језик, 
предочи и лик њених националних снова и мање или више самодопадљиво али ипак 
критично зрцало њеног животног кретања”. 

Зато су неминовно морали “у том репертоару, уз европску стандардну линију, доминирати 
народски комади и патриотске трагедије у стилу Стеријиних Обилићијада. Према тому се је, 
наравно, стварао и стил глуме тих казалишта. Превладавало је, дакле, при том с једне стране 
настојање пронаћи што сочнији избор народске аутентичности, а с друге стране тежња 
задовољити заносности народних хероја и њихових трагичних судбина”2. 

Гавела ће, уз ове констације о неминовној хетерогеној физиономији репертоара, ући и у 
тумачења одлика глумачког стила, што прелази оквире овде задате теме. 

*** 

Уз низ нових књига о Стеријином делу, одбрањених докторских и магистарских теза, нових и 
модерних тумачења Стеријиних порука, вишезначењског виђења његових јунака, ваља се 
подсетити и виђења Стерије искусног театролога и редитеља какав је био Бранко Гавела, 
којије оставио не мали и безначајан траг и у српском театру. 

У међуратном раздобљу, упамћене су његове режије у Београду и Новом Саду, као и 
педесетих година двадесетог века у београдском Народном позоришту (Шекспир и Стерија) и 
Југословенском драмском позоришту (Иво Војновић). 

Анализа режија Стеријиних Родољубаца из 1929. године, првог модерног тумачења 
Стеријиног дела у нас, као и Кир Јање из 1956, у јубиларној Стеријиној стогодишњици, са 
Рашом Плаовићем као насловним јунаком, посебна је тема и ништа мање значајна за 
историју српског театра од коментарисаних Гавелиних мисли о Стерији, изречених пре пола 
века.

1. Аутобиографска цртица из оставштине штампана као Гавелина биографија, Љетопис ЈАЗУ, 
1961, бр. 68,стр. 161.

2. Сви цитати су из студије др Бранка Гавеле Социјална атмосфера Хрватског народног 
казалишта и његови односи према свом казалишном сусједству, Рад ЈАЗУ, Загреб, 1968, бр. 
353, стр. 5-53. 


