
А. Н. Островски
уНОсНО местО

сезона 13/14





Премијера на Сцени „Љуба Тадић“ 7. марта 2014.

Сезона 2013/14.

Александар Николајевич Островски
УНОСНО МЕСТО

Редитељ Егон Савин





Садржај

АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈЕВИЧ ОСТРОВСКИ
Приредила Јелена Ковачевић

Лидија Михајловна Лотман
уносно место ОСТРОВСКОг

ПРОБНИ КАМЕН СРЦА
Интервју с Егоном Савином водила Јелена Ковачевић

Немања Ненадић
ШТА ЈЕ КОРУПЦИЈА И КАКО СЕ БОРИТИ ПРОТИВ ЊЕ?

КРАТКА ИСТОРИЈА КОРУПЦИЈЕ
Приредила Јелена Ковачевић

Сергеј Тихонов
НЕПОБЕДИВО ЗЛО?

Карло Алберто Бриоски 
ВЕЛИКИ ФИНАНСИЈСКИ СЛОМОВИ И БУДУЋНОСТ КОРУПЦИЈЕ

А.Н. Островски у Југословенском драмском позоришту

Биографије

Summary

Белешка о програму

5

8

12

16

21

23

30

35

36

40

42



Југословенско драмско позориште

Александар Николајевич Островски

УНОСНО МЕСТО
Превод Кирил Тарановски

Премијера на Сцени „Љуба Тадић“ Југословенског драмског позоришта у петак, 7. марта 2014. у 20 часова.

Режија

сценографија
Костимографија

Драматург
Кореографија
Избор музике
сценски говор
Дизајн светла

Василије Николајевич Жадов
Аким Акимович Јусов

Фелисата герасимовна Кукушкина
Аристарх Владимирович Вишњевски

Онисим Панфилович Белогубов
Полина

Ана Павловна Вишњевска
Досужев
Јулкица

Микин
Први чиновник

Василије
Антон 

Педикирка

Организатор
Инспицијент

Суфлер

Асистент редитеља
Асистент костимографа

Мајстор тона

егон савин

миодраг табачки
Лана Цвијановић
милош Кречковић
Иста степанов
егон савин
Љиљана мркић Поповић
светислав Цалић

НИКОЛА РАКОЧЕВИЋ
БРАНИСЛАВ ЛЕЧИЋ
ЈЕЛИСАВЕТА САБЛИЋ
ПРЕДРАг ЕЈДУС
СРЂАН ТИМАРОВ
ЈОВАНА гАВРИЛОВИЋ
АНЂЕЛИКА СИМИЋ 
БОгДАН ДИКЛИЋ
МИЛЕНА ЖИВАНОВИЋ
НЕБОЈША ЉУБИШИЋ 
СТЕФАН БУНДАЛО
СЛОБОДАН ТЕШИЋ
МАРКО АЈВАЗ 
АНЂЕЛА КРВАВАЦ

Владимир Перишић
Марко Ајваз
Душан Павловић

Иван Пантелић
Соња Мркобрада

Игор Бошковић

ИгРАЈУ



5

АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈЕВИЧ ОСТРОВСКИ
Приредила Јелена Ковачевић

1823. 12. априла у породици Николаја Фјодоровича Островског, чиновника московског суда, родио 
се син Александар. Породица има дом у Замоскворечју, живописном насељу преко реке 
Москве, у ком тада живе углавном трговци. Александар Николајевич биће често на улици, 
одлично ће упознати ту средину, па ће га прозвати „Колумбом Замоскворечја“. Од мајке 
и баке (продавачице просфора) стећи ће богато знање руског језика - пословица и изрека, 
језичких обрта којим ће обиловати његове драме.

1830. Пишчева породица расте, па продају своју кућу, купују две нове и селе се у Житну улицу. 

1831. Александрова мајка Љубов Ивановна је умрла и за собом оставила четворо деце.

1835. Александар Николајевич је просечан ђак, који воли да чита. Уписује се у Московску гимназију. 
Већ као гимназијалац постаје страстан посетилац позоришта.

1839. Његов отац добија племићку титулу. 

1840. Островски је завршио Прву московску гимназију – девети у рангу од дванаест ученика. 
Уписује Правни факултет Московског универзитета. Отац је за њега планирао каријеру 
судије или адвоката.

1841. Чита расправе Бјелинског и формира своја схватања уметности.

1843. Напушта студије после сукоба с професором Никитом Криловом. 

1844. Ради у канцеларији Московског суда за имовинске односе. Зарађује свега 4 рубље.

1845. Прелази у Московски привредни суд. Ту стиче искуство у тајнама породичних спорова, 
пословању трговачког сталежа и о бирократији; сусреће прототипове за своје јунаке. 

1847. Прво штампано дело Островског, једночинка слика породичне среће објављена је у 
московском градском листу. У свом дневнику је записао: „14. фебруар – Најнезаборавнији 
дан... почео сам да себе сматрам руским писцем.‟ 

1849. Островски је запажен у јавности због драме о лажном банкротству Банкрот (касније 
преименована у своји смо – нагодићемо се). Јавном читању драме на дачи Михаила Погодина 
присуствовали су гогољ (који је био пун хвале) и глумац Шчепкин. 
Доброљубов пише прву значајну критику дела Островског Царство мрака.
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ПРОБНИ КАМЕН СРЦА
Интервју с Егоном Савином водила Јелена Ковачевић

У своје време, Уносно место је било цензуриса-
но, а према сведочењима савременика, било је 
публике која није могла разумети сукоб, тј. говор 
Кукушкине, Вишњевског или Јусова били су до-
словно ставови оних што су седели у публици. Из-
гледа да је Островски погодио друштво тамо где је 
најрањивије?

Александар Островски, један од назначајнијих пи-
саца за позориште, формирао се и стварао у време 
два руска цара. Николај Први био је самовољни, 
сурови аутократа који је владао „иконом“ и „секи-
ром“. У то време деведесет посто становништва је 
било неписмено и непојамно сиромашно. Држава 
је била заостала и неорганизована због феудалних 
робовласничких односа. Позоришни живот је цве-
тао, играли су се водвиљи, мелодраме, патриотски 
комади.

Наредни владар, Александар Други уводи ре-
форме: ослобађа кметове ропства, даје им земљу 
али уводи високе порезе, уводи војне и админи-
стративне реформе, уређује судове по угледу на 

европске, уводи страни капитал, узима западне 
кредите, којим гради железнице, снижава цари-
не, уводи индустријску привреду и ствара нову 
средњу класу. Али он уводи и ревносну цензуру 
за позориште. Једном таквом уредбом забрањује 
уносно место у два наврата. 

Друштво је очигледно у превирању. Према ком 
слоју је Островски најкритичније настројен?   

Комедија уносно место одвија се у миљеу моћних 
државних чиновника и нагло обогаћених москов-
ских трговаца. О њима Островски каже – они нису 
више необразовани као што су били њихови очеви, 
напротив, имају фине манире, лепу спољашњост, 
иду у Париз на изложбе, пију шампањац, читају 
француске новине, прате европску моду, али ниш-
та од тога није последица праве продуховљености, 
већ средство за мимикрију. Под том привлачном 
спољашношћу крије се исти егоизам, суровост и 
самољубље њихових предака. Они су енергични, 
спретни, способни да зараде, што је, заправо, дру-
го име за грабљивост. Они су цинични, понекад 
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чак и поштени, али без икакве самилости или пле-
менитости. Њихово материјално богаћење, које је 
дивљи капитализам омогућио корупцијом, ствара 
у њима „лудило моћи“.

Нажалост, наша средина данас у потпуности се 
огледа у искривљеном огледалу Островског, који 
је драматизовао класно друштво деветнаестог 
века. Наша демократска власт је флексибилнија, 
они уништавају културу изгладњивањем.

За друштвене драме, стил и тон најчешће дикти-
ра сама друштвена ситуација. С обзиром да сте се 
већ темељно бавили и Островским и овим перио-
дом у руској култури, да ли уносно место чита-
те као горку, „тужну комедију“ попут Шуме или 
обломова (гончаровљев роман је из 1859)? Коли-
ко видим, глумци уживају у раду као да је реч о 
урнебесној комедији, а реченице Островског се 
чине тако савремене.

Островски је духовит драматичар – то је његова 
најважнија врлина за савременог редитеља. 
Можда због универзалности његових духо-
витих опажаја, он остаје до данас један од 
најизвођенијих аутора свих времена. Позориш-
те вапи за духовитошћу. Најдраматичније, чак 
и оне потресне сцене Островског, садрже више 
или мање видљиву меру ироније, духовитости и 
смешног.

Шта је за вас уносно место – прича о тражењу 
личне среће или прича о друштвеном circulus-у 
vitiosus-у, који плету мито и корупција?

Тема уносног места је корумпирање бирократије. 
Без подмићивања државних чиновника било 
је немогуће обавити било какав приватан по-
сао, добити било какву потврду или документ. 
Бирократија у буквалном преводу значи владави-
на канцеларије. О том бројном и моћном службе-
ничком слоју Маркс је писао – они су имагинарна 
држава у реалној држави. Општи дух бирократије 
је „тајна“. Нижи чиновници се поверавају вишим 
у нади да ће бити унапређени, а виши то кори-
сте да би дошли до драгоцених информација. До-
бар део новца који држава узима кроз порезе и 

разне таксе користе службеници-бирократе за 
своје издржавање. Бирократија сама себи стално 
увећава обим послова да би имала више прилике 
за уцену клијената. Бирократија је пратеће, нуж-
но зло модерних држава.

Ми, обични грађани, често бивамо паралисани, чак 
задивљени неумереном самовољом, бахатошћу 
и којекаквим каприцима свемоћне државне 
администрације.

Премда је упечатљиво главна тема уносног ме-
ста корумприраност чиновника, целокупног 
друштвеног система, Островски се много бави 
судбином школованог појединца, припадни-
ка интелигенције. Познаваоци Русије сматрају 
да је, симптоматично, интелигенција кључни 
чинилац историје Русије. Она се бори про-
тив самодржавља. Но, да ли је у стварности 
интелигенција цењена или подређена? Какав је 
стварни однос средине према Жадову (који је 
представник те интелигенције по образовању 
и по бризи за друштвено добро)? Он је један од 
првих „неприлагођених“ јунака, зар не? 

Жадов је романтични бунтовник. Млади инте-
лектуалац опседнут правдом и љубављу, спре-
ман да се жртвује за социјалну револуцију. Так-
вих младића било је много у Русији друге поло-
вине 19. века. У брошури млада Русија садржао 
се позив на образовање тајне револуционарне 
организације још 1862. Објавио ју је Зајцевски, 
деветнаестогодишњи студент математике на Мо-
сковском универзитету. Он је био један из групе 
студената који су себе називали „друштво ко-
муниста“. Од чланова групе се очекивало да се 
одрекну породичних веза, узму нова имена и буду 
спремни да жртвују живот.

Истовремено, Жадов се безумно заљубљује у 
младу необразовану провинцијалку, жељну изла-
зака, скупих хаљина, балова... Она очекује поро-
дични живот у комфору, на европски начин.

Тако почиње ова песимистичка комедија која нам 
резигнирано поручује да нема непоткупљивих 
људи под капом небеском.
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У вашим поставкама, женски протагонисти 
најчешће су стварни покретачи радње. Јесу ли 
у овом уносном месту оне извор смеха, сунов-
рата или, како Жадов види ствар, „помоћнице 
мужу“, или су, пак, жртве система чија слобод-
на воља нема другу могућност сем поразних и 
трагичних исхода? Како тумачите Полинину 
изјаву „човек је створен за друштво“? где је 
граница између моралног и неморалног односа 
према друштву? 

уносно место није канцеларијска драма ни шал-
терска комедија. Ниједна сцена не догађа се у 
току радног времена чиновника. Смештена у ин-
тимне просторе породичног живота и забачени 
угао московске кафане, радња као да ће нам ис-
причати неку љубавну причу. Островски је напи-
сао и неке од најдирљивијих љубавних прича. Све 
су натопљене страшћу и пожудом, готово све се 
трагично завршавају. Иако у комаду постоје че-
тири женска лика, од тога три младе жене и два 
младића, нема ни трунке љубави, чак ни снаж-
не пожуде, постоји само манипулација, издаја, 
лицемерство, снисходљивост, прерушавање и 
лакрдијашење.

Жене покрећу радњу, оне робују надређеном 
и поробљавају ближњег. Мушкарци одговарају 
самовољом, каприцима, бахатошћу... а у цен-
тру овог бесконачног сукоба полова и жудње за 
осећајем доминације и моћи, стоји „новац“. унос-
но место за мене је несрећна епска комедија о 
свепоткупљивости човека.

На крају ваше адаптације/поставке, гледалац ће, 
чини ми се, ипак моћи да осети олакшање, катар-
тични моменат. 

Островски је оштро проговорио о моралном блату 
свога времена. И ми живимо у дубоко неправедном 
свету у којем људи немају ни приближно подједнаке 
шансе за живот. Човек не може вечито веровати у 
лажи. На прагу смо нових социјалних револуција и 
крвавих обрачуна. Позориште мора указати на без-
надежну ситуацију у којој се нашао савремени свет. 
Као многи, и ја се, интимно, осећам више-мање не-
лагодно где год да се нађем, па кад могу, одлазим са 
глумцима у пробне сале, не бих ли тамо открио изво-
ре животне снаге. У класичној комедији човек може 
пронаћи тријумф духа, разума и ероса. Наша ствар-
ност је неприхватљива, морамо јој се смејати у лице.
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Немања Ненадић

ШТА ЈЕ КОРУПЦИЈА И КАКО СЕ БОРИТИ  
ПРОТИВ ЊЕ?

Савременици смо промене начина на који се говори 
о корупцији, али и учесталости присуства ове теме 
у јавном животу Србије. То што се о корупцији у 
Србији много више говори и пише него раније, не 
значи да се увек пише и говори довољно јасно, па 
чак ни то да смо постигли сагласност око значења 
основних појмова и чињеница. Напротив, и овде, 
као и у многим другим деловима јавног живота и 
простора јавне речи, има више површних комен-
тара и оцена које наводе на погрешан траг или не 
препознају све битне размере овог проблема, него 
што има добрих примера. 

О корупцији се данас говори више него раније. 
Оптимисти би могли да кажу да је то добар знак, 
да смо решили озбиљније проблеме друштва, 
као што су безбедност грађана и елементарна 
људска права, и да сада можемо да се посветимо 
поправљању слабости у систему који смо изгра-
дили. Песимисти би се таквој оцени супротста-
вили, тврдећи да наша корупција није никаква 
„слабост у систему“, већ да живимо у друштву у 
којем су законитости корупције оно што систем 

покреће и одређује му начин функционисања, а 
да су разне промене које су нам се догодиле током 
последњих деценија допринеле да корупција буде 
разгранатија и опаснија.   

Не треба замерити медијима, грађанима и доноси-
оцима политичких одлука што не препознају увек 
шта све корупција јесте. О обухвату овог појма 
постоје значајна неслагања и међу стручњацима, 
а таква неслагања су далеко већа када се оцењују 
размере корупције, њених штетних ефеката, уз-
рока и могућих лекова. Дефинитивни одговори не 
постоје, али тим пре, треба постављати што више 
питања – и себи и другима!

О чему тачно говоримо?

„Корупција“ није нов појам у српском језику, 
али јесте реч која је на велика врата ушла током 
последњих неколико деценија. За појаве које да-
нас називамо корупцијом у даљој или ближој про-
шлости чешће су коришћени други изрази који 
објашњавају корупцију или неке њене облике (нпр. 
мито, подмићивање, дишкреција, протекција, 
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5. новембар 1949. као девета премијера у ЈДП 
ТАЛЕНТИ И ОБОЖАВАОЦИ 
(таланты и поклонники) 
Режија и сценографија: Бојан Ступица

Превод: Кирил Тарановски. Сликар костима: 
Данка Павловић. Помоћници редитеља: Зоран 
Ристановић, Јанко Маринковић, Богдан Јерковић

Подела: Мира Ступица – Александра 
николавна Његина•Невенка Микулић – 
Домна Панетељевна•Виктор Старчић – Кнез 
Дуљебов•Јожа Рутић – Григорије Антонич 
Бакин•Јован Милићевић – Иван семјонич 
Великатов•Берт Сотлер – Пјотр Јегорич 
мелузов•Рахела Ферари – нина Васиљевна 
смељскаја•Дејан Дубајић – мартин Прокофич 
нароков•Бранко Плеша – Гаврил Петрович 
мигајев•Миливој Живановић – ераст 
Громилов•Јурица Дијаковић – Васја•Ана 
Паранос – матрјона•Иво Јакшић – 
Возовођа•Ђорђе Крстић – Кондуктер•Никола 
гашић – Келнер

8. март 1974. 
ВУЦИ И ОВЦЕ (Волки и овци)
Редитељ Евгениј Р. Симонов 

Превод: Кирил Тарановски. Помоћник редитеља: 
Олга Савић. Сценограф: Владислав Лалицки. 
Костимограф: Божана Јовановић. Музик: Вељко 
Марић. Лектор: др Бранивој Ђорђевић

Подела: Љиљана Крстић – меропа Давидовна 

мурзавецка•Војислав Брајовић – Аполон 
Викторович мурзавецки•Рада Ђуричин 
– Глафира Алексејевна•Бранка Петрић – 
Јевлампија николајевна Купавина•Невенка 
Микулић – Анфуса тихоновна•Славко Симић 
– михаило Борисович Лињајев•Стево Жигон 
– Василије Иванович Беркутов•Драгољуб 
Милосављевић-Гула – Вукол наумович 
Чугунов•Бранко Цвејић – Клавдије 
Горецки•Млађа Веселиновић – Паун савељич

27. децембар 2005.
ШУМА (Лес)
Режија и избор музике: Егон Савин

Превод: Кирил Тарановски. Драматург: Милош 
Кречковић. Сценограф: Кристина Игњатовић. 
Костимограф: Кристина Игњатовић и Снежана 
Пешић-Рајић. Лектор: Љиљана Мркић Поповић. 
Вајарски радови: Александар Боровац. Асистент 
редитеља: Станислава Копривица

Подела: Светлана Бојковић – Раиса Павловна 
Гурмишска•Вања Ејдус – Аксиња Даниловна 
(Аксјуша)•Дубравко Јовановић – Јевгеније 
Аполонович милонов•Власта Велисављевић 
– уар Кирилович Бодајев•Михаило Јанкетић 
– Иван Петров Восмибратов•Милош 
Анђелковић – Петар•Радован Вујовић – 
Алексије сергејевич Буланов•Никола Ђуричко 
– Генадије несрећковић•Борис Миливојевић 
– Аркадије срећковић•Миодраг Радовановић – 
Карп•Милица Михајловић – улита

А.Н. Островски у Југословенском драмском позоришту
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Белешка о програму

Специјално за овај програм Немања Ненадић је написао прилог „Шта је корупција и како се 
борити против ње?“ Немања Ненадић је програмски директор антикорупцијске организације 
Транспарентност – Србија из Београда, која је део глобалне мреже Transparency International.

У припреми програма кориштена је следећа грађа: 

- Милосав Бабовић: Руска књижевност XIX века. Београд, Научна књига 1971.

-  Карло Алберто Бриоски: Кратка историја корупције: од старог века до наших дана. Београд, 
Мате, 2007. 

- Византинци, приредио гуљелмо Кавало. Београд, Clio, 2006. 

-  Вил и Ариел Дјурант: Историја цивилизације, књ. 7, 8, 12. Београд, Војноиздавачки завод – Народна 
књига, 2005. 

-  Зоран Ђуровић (Патристички институт Августинијанум, Рим): „Мито Светог Кирила 
Александријског“, часопис теолошки погледи, год. XLVI, бр. 2/2013. с. 395-406.

-  Л.М. Лотман: „А.Н. Островский“ у књизи История русской литературы в четырех томах. Том 
третий: Расцвет реализма. Ленинград, „Наука“, 1982

-  The Reader’s Encyclopedia of World Drama. Edited by John Gassner and Edward Quinn, London, 
Methuen & Co Ltd, 1975

- http://expert.ru/2013/11/12/nepobedimoe-zlo/ 

Превод са руског језика делова студија Лидије Лотман: Мирјана Вуковић
Превод са руског језика рада Сергеја Тихонова „Непобедиво зло?“: Јелена Ковачевић
Превод сажетка на енглески језик: Марија Стојановић
Фотографије с пробе: Ненад Петровић
Дизајн плаката: McCann 
Дизајн програма: Бранко Росић  

Захваљујемо на језичким консултацијама преводиоцу Лидији Лазић.
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