
Славица Јовановић 
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Глумац  Предраг  Ејдус  никада  није  био  на  периферији  позоришних  збитија.  Тешко  је 
замислити и да је некада био почетник, јер данас је један од наших културних индикатора, 
прави потпорни стуб српског театра. Подједнако је незаменљив у класичним ролама, као и у 
авангардним, модерним и постмодерним поставкама, рекла бих позоришним ефемеридама, 
које руше старе каноне драматургије и доносе нове. Стога готово анегдотски звучи да је тек 
из трећег покушаја уписао Академију драмских уметности, када је  то већ успело и мање 
талентованима од њега. И уопште, читава та његова магловита историја, његови преци који 

стижу однекуд из Литваније и кроз прогоне и погроме настањују се у Београду, све је то веома чудно. Подсећа ме 
помало на Шагала, који се из анонимности свог Витебска винуо до бљештавих париских музеја, на ону гомилу 
ојађених људи која се из руских земаља као из драгуљарнице расула по свету, носећи своје уникатне и екстремне 
визије лепоте. Хвала тим руским републикама и за Ејдуса, и за многе друге. 

За  описивање  боје  тог  мрака  из  којег  Ејдусова  уметност  светли  и  зари,  можда  је  најбоље  послужити  се  
метонимијском методом парспротото,јер и у маломе се може сагледати велико, као што се и у сваком зрну да 
наслутити целина. Есенцију његове глуме зато потражимо у улогама на којима је његов ауторски жиг најјачи и уз 
које ће његово име стајати као синоним. 

Моја последња импресија везана је за Шајлока. У свом огромном хришћанлуку, Шекспир је нашао места и за 
овог несрећног Јеврејина, старог џимрију и шкртицу који још од античког доба за комедиографе представља 
најзахвалнији од људских карактера. У својој комплексности, Шајлок је више лик него тип, а Млетачки трговац 
међу  најпопуларнијим и  најоспораванијим  Шекспировим  делима.  Редитељ Егон  Савин  је  радњу сместио  у  
двадесете године XX века, време галопирајућег фашизма у Италији, осетљиви период за разгревање многих 
предрасуда, националних, расних, полних. Предраг Ејдус нашао се у костиму који је носио и велики сер Лоренс 
Оливије и у интригантним глумачким бравурама поставио поново вечна питања правде и неправде, мудрости и 
изопштености човекове из света. Хи-тар је као стрела, супериоран у својој жидовској генијалности, нагони нас и 
на плач и на смех. Да ли је потка приче антисемитска? Лукави лихвар Шајлок, позајмиће Антонију (Ирфан 
Менсур) 3000 дуката, али ако у одређсном року не добије свој новац назад, има право да одреже фунту меса са 
Антонијевог тела. 

Шта је велики глумац види се у Ејдусовој пози која иде од надменог хвалисавца до понизног слуге, који пузи,  
плаче и цвили.  Фантастично травестирана,  мудра  Порција  (Драган  Мићановић),  побеђује  Шајлока  његовим 
оружјем. У тој сцени кулминације и наглог обрта, нема више кулиса Венеције, већ тавне суднице у којој комедија 
може постати трагедија. Ни трунке више, ни трунке мање од фунте меса, и без проливања крви, ко то може.  
Елизабетанска Енглеска није трпела Јевреје због зеленашења којим су се бавили. Али Шајлок (Ејдус) више није 
само представник овог национа, у тој сцени његове трансформације стварају велику дозу емпатије код публике.  
Предраг Ејдус ту прелази целу скалу емоција у бриљантно одиграном Шајлоковом паду из наде у очајање, па у 
самоћу. 

Остављени отац, презрени и исмејани мудрац, величанствен је Ејдус у свом монологу о свечовеку: Зар Жидов  
нема очију? 3ар Жидов нема руку, удова, осећаја, страсти? Зар се не храни истом храном, зар га не рањава ис-то  
оружје, зар га не нападају исте болести, зар га не лече исти лекови, зар му није лети вруће, а зими хладно као и  
хришћанима? Ако нас убодете, зар нам не истече крв? Ако нас голицате, зар се не смејемо? Ако нас отрујете, зар 
не умиремо? Па, ако нас увредите, зар да се не светимо? 

Шекспирова позорница велика је колико и свет и ништа људско није јој страно. Кроз паралелне приче, као и 
овде,  имамо и трагедију и  комедију  (Шајлок),  и  бајку (Порција  и  Басанио и бајка  о  три  ковчега),  и  фарсу 
(јеленски рогови намагарчених мужева, Басанија и Грацијана), али вешт глумац Ејдус учиниће да када падне 
завеса највише размишљамо управо о његовом Шајлоку. Подсећа нас, по ко зна који пут какава је судбина малог  
човека који се не уклапа у систем и коме је учињена неправда. Јеврејин је, каже Сартр, човек кога други људи 
држе  за  Јеврејина...  Његов  живот  је  само  дуго  бежање  од  других  и  од  себе  сама.  Чудне  ли  сличности  са 
глумачким занатом. 



На шекспировски изазов, који је проба за сваког глумца, Ејдус је одговорио постављањем нових стандарда и 
једном посебном деликатношћу у ту-мачењу ликова опседнутих неком страшћу, идејом или интересом. У том 
низу је и класика нашег театра, Стеријин (и Савинов) Кир-Јања, једна од најдуговечнијих представа Народног 
позоришта.  Од  Аулуларије,  преко  Држићевог  Скупа,  Молијеровог  Харпагона,  Пушкиновог  Витеза  тврдице, 
Шајлока, па до Кир-Јање, постоји заједничка нит која спаја све тврдице, али, опет, толико је специфичности у  
свакоме од њих, неког особеног лудила које само минуциозна глума разазнаје и разликује. 

Ејдусов кир-Јања  је  неодољиво  симпатичан,  чангризаве,  ужутеле и  погурене  појаве,  са  ноћним капицама и 
кукуљицама, које све асоцирају на ту грешку у осећањима и размишљањима, изолованост једног фетишисте. 
Сјајно глумац Предраг Ејдус користи његов локални говор, извор буре смеха и хумора. Угурсуз, шићарџија, Грк, 
Цинцарин, свађа се и цепидлачи на исквареном српском, тепа, јадикује и разнежује се на грчком. Тај Ејдусов 
кир-Јања изазива сажаљење, некако је наш, домаћи, ма колико се трудио да истакне мудрост своје јелинске расе. 

Ејдус кокетира са публиком, умиљава јој се препредено, а онда је као прави сладострасник напушта, да би био са 
највољенијим, обожаваним дукатима. У станкама, у самоћи он је универзални патник, трагичнији самим тим 
што  му  се  смејемо.  Шајлок  је  драматичан,  кир-Јања  је  комичан,  лаковеран,  занесењак  који  машта  о  луфт-
балонима које покреће коњска маст, коју ће његов слуга Петар (комични пар) одрати са његових коња, који су 
поцркали, што од глади што од порушене штале коју није хтео да поправи итд. Ћифтински поглед на свет са 
којим  се  глумац  идентификује  производи  неочекиване  обрте.  Постоје  и  ти  тренуци  тоталне  глуме,  ретки,  
звездани тренуци када се све поклопи, и тренут, и место, и бруј у ваздуху, када Ејдус заиста постаје увоштени  
мали Цинцаро-Грк, бесповратно порочан и похлепан, са искричавим сјајем новца у очима. 

Оћи свет да пропадни!.... Збогом, зелено свет, сад си ми горко! 

Да јоште видим моји срци. Моје лепе жуте дукате, моје беле талире, збогом! Оћи Јању да вас остави, да не идите 
на процес. Ама оћи да умри сос вас, сос моју срцу. 

Дуго ће Стерија и Нушић бити нека врста чистилишта за наше глумце, а Ејдус је овом својом креацијом створио  
савршен алиби. Устоличеној и помало издвојеној Госпођи Министарки прави мушки пандан за сада представља 
само Кир-Јања, надамо се баш Ејдусов кир-Јања. 

Много је  ту  било његових улога,  раних,  руских,  кнез  Мишкин,  Астров,  Мандељштам,  Мајаковски,  затим у 
Шоовој  Кандиди, Малограђанима Горког, Бекетовом Крају игре,  до актуелних као др Шварц у Супермарке-ту, 
затим у  Говорници,  исто код Б. Србљановић, улога Злати Кума у Јагошевом  Скупу,  у којој га до самога краја 
нисам препознала, Обломов Гончаровљев, Драх у Шовинистичкој фарси (немогуће је све набројати, а то није ни 
циљ, већ дати неки осврт на дело).  Па,  у филмовима,  Тамна је ноћ, Вуковар једна прича, Мала, Убиство с  
предумишљајем, Туђа Америка, Зона Замфирова итд. 

Ејдусов декадентни шарм нигде тако не блиста као у крлежијанским маг-лама. У то сам се уверила гледајући 
његовог супериорног Игњата Глембаја и слушајући његову мелодичну ијекавицу, која звучи сасвим природно, 
урођено. И фрак и монокл и бели шал Ејдус носи достојанствено као патрицијске инсигније док корача на челу 
те необичне поворке Глембајевих која стиже из маријатерезијанске цеховске тмине до капиталистичке империје 
и дегенерације крви. Велика сага о краху једне буржоаске породице и на сцени издише, гуши се под наслагама 
пудера и греха. 

Редитељ Савин (опет он) желео је да направи једну велику художествену представу. Јер, како он каже, “где год 
такнете Крлежу излази снажна драма са експресионистичким, жестоким набојем. Уосталом и време које смо 
проживели,  феномени  са  инфлацијама,  пропалим  банкама,  кривотворењима,  савезима  курви  и  политичара,  
аморалним светом, чини Крлежу итекако актуелним”. 

Почиње се оним чувеним разгледањем глембајевских портрета који висе на зидовима црвеног салона, ампир и 
бидермајер. Сви Глембајеви су убојице и варалице, и то треба доказати. Нема редитељских вратоломија, тензија 
расте увођењем Леона Глембаја, Ејдусовог опонента и сина (Борис Исаковић). Вербално надметање, Крлежин 
предложак, обилује немачким фразама и опаскама и иде ка интимној драми. Редитељ Савин постиже оно што је  
идеал, и у неким спортовима, да буде невидљив, као невидљиви судија, да игра тече сама. 

Ејдусов Игњат, патерфамилиас,господин је беле косе, помало уморан, помало кочоперан, ограђен од света (и 
других ликова)  зидом снобизма и  ироније,  као  и сви  Глембајеви.  Он је  банкар,  велеиндустријалац,  моћник 
компаније  која  се  распада,  преварени  муж  слепо  заљубљен  у  своју  жену,  куртизану  (баруница  Кастели)  и 
промашени отац (неразумевање са Леоном). Све то у овом лику треба одржати под привидом величине и сјаја. 
Заправо, Игњат ништа од тога не треба да зна. Зато га Ејдус и гради као отменог, надменог рогоњу, банкрота који 
још увек ужива у свом луксузу не слутећи крај. 

Глембајеви су велика озбиљна драма, ако ни због чега, оно због оне олујне ноћи у којој се у страшним сударима 



и  признањима  разрешују  противречности,  спрема  катастрофа.  Леоне  и  Игњат,  вечни  сукоб  који  захтева 
пространу сцену. Ејдус у овај глумачки двобој улази са мирноћом фаворита, да би отишао до највишег патоса 
презира и беса према сину неурастенику, ибершпанту. Отрежњен, Ејдус је само повређени старац, крши прсте,  
тетура  се,  урла,  у  афекту насрне  на  Леона,  и  ту  најзад  потече  глембајевска  крв,  која  ће  се  још лити  овом 
трагедијом. 

Монстресацрé, како Киш назива Крлежу и целу велику тројку, Андрића и Црњанског, воли скандал, гротеску и  
то раскринкавање, скидање маски. Ејдусу остаје још само посмртна маска, убрзо после овог титанског дуела 
пуног ниских удараца, његов Игњат умире. Док је он још на одру следи муњевити крај, фуриозна баруница 
(Јасна  Ђуричић)  сазнаје  да  је  покрадена  и  да  нема  ни  динара  и  преображава  се  у  простакушу  из  бечких 
куплераја.  Леоне узима  маказе  и  као  што се  то  често  збива у  хрватској  књижевности  која  обилује  чудним 
убиствима, забада их у тело своје љубавнице. 

У слуху нам је Ејдусов опори смех, старачко бунцање, рушење једног људског интегритета који је почивао на 
лажима и злу. Ту се крије циљ сваке глуме и уметности уопште, у преображењу живота. Ништа није како нашим  
трошним чулима изгледа. У синестезији свих осетила је симбол. Ејдусова игра је симбол за нашу рањивост 
суптилност сваког живог бића сатканог од хиљаду контраста. 

Зато је Фауст парадигма уметности и уметника. Ову драму у режији Мире Ерцег, Ејдус носи кроз сва времена и  
просторе и као у епопеји судбински се разрачунава са догађајима и темама од највећег значаја за човека. Цео 
свет је место Фаустове борбе са самим собом. Прича је веома стара, човек склапа уговор са ђаволом, ђаво ће му  
служити на земљи, приуштити све што се пожелети може, а он (човек) ће му то душом платити на ономе свету.  
Гетеов Фауст нуди и опкладу опаком Мефисту: 

Ако ме икад сколи лењи мир 

нека ми сместа дође крај!

Ако ме ласком кад засениш 

да допаднем се себи сам, 

ако уживањем ме салениш, 

то последњи нек мој је дан!

Шта друго ради глумац, шта друго ради Ејдус, до што сваке вечери кад се та чаробна кутија отвори продаје своју 
душу ђаволу, и не зна хоће ли жив изићи до краја чина. Јер ко још није жудео да утоли све страсти, да проникне  
у све тајне и сласти, бол и усхићење, јер само кроз неспокој делатни човек твори живот свој. Зна лукави кушач 
Мефисто (Тихомир Станић) за ту људску слабост. 

Фауст је сит књишке мудрости, ње-му треба акција, он хоће до дна, до најскривенијих кутова нашег срца ума, до  
најдубљих ходника душе. У томе је типичан сан једног палог бића. А може ли он то све да издржи? Може ли 
преко границе сазнања, преко оквира своје улоге? Он је сабласни алхемичар, генијални научник, чудотворац,  
филозоф, преварант и наивац, све заједно, јер он је најкомплексније биће. Зато га и тумачи Ејдус, комплексан и 
врло рафиниран глумац од безброј нијанси. 

Представа је сасвим модерна, редитељка М. Ерцег има критичан став према Гетеовом тексту. Изманипулисаног 
манипулатора (Фауста) она види као нескромног западњака данашњице који себе сматра равним Богу и чији су 
апетити изнад могућности. Он дотиче све планове живота, од политике, до културе и уметности. Првобитно је 
представа Фауст ИИтребало да буде играна у НАТО рушевинама Генералштаба, али је то пропало, вероватно као 
и жеља неких да Фауста виде само као отелотворење немачког злодуха. Фауст припада целом свету. 

Фауст може да се чита као дивна поезија,.. на другој страни, пак, постоји и тај дидактички приступ где Гете, без  
обзира на многе лешеве које је Фауст оставио за собом, верује да човечанство или човек у својој највећој дубини 
може да се мења. Утолико он и Фаусту, који је на крају завршио у рушевинама, даје наду јер је нада могућност,  
потенција духа да се кроз чудесне метаморфозе постаје свестан своје маленкости у космосу и своје величине у 
давању, каже редитељка Ерцег. 

Кључ глуме је у том предавању, склапању уговора на све или ништа. А то што понекад глумац мора продати 
своју душу и самоме ђаволу, то је наслеђе заната. Јер сва уметност има нешто адско у себи. Први, митски песник 
Орфеј сишао је у подземље по своју драгу. Еуридика је чежња, сенка, стуб соли, недохватни циљ коме се пева,  
удара у лиру и коленоприклања, игра у све векове. Нико јој није одолео, чистој лепоти, замамној, реткој, а око ње 
су или сјај људске крви или мрак људске судбине. Тако и глумац мора да јој жртвује цео живот, како би му била  



благонаклона и увек неверна. 

Предраг Ејдус био је те среће да га није често изневеравала његова Талија (Еуридика, свеједно), већ му је доне-
ла пун нарамак радости, славе, мудрости и задовољства. Данас је он првак Народног позоришта у Београду, 
професор  глуме  и  онај  вредни  мрав  који  сваке  вечери  трчи  на  неку  нову  представу  и  гостује  свуда,  са 
космополитским гестом и осећајем припадности читавомсвету,само једној шареној сцени. 

Добио је овде све награде које се могу добити, и Стеријину, и Јоакима Вујића, и Миливоја Живановића (не  
памтим  све),  и  још  небројено  вредних  признања  и  похвала,  дивљења  и  вероватно  зависти  колега  за  своју  
виртуозну глуму. Редитељ Горан Марковић ових дана режира комад о њему, Ејдус ће играти самога себе. Има ли 
већег признања за таленат, за необичан и богат живот између кулиса. 

Сви ти тренуци који се не заборављају, све те улоге, велике, епизодне, главне, животне, међутим, нису у мени 
тако баршунасто и нежно зајецале, као када сам слушала Предрага Ејдуса док рецитује Дисову Нирвану. Тада се 
васиона покретала. Тада је он за мене био непоновљиви глумац.

Прва награда за Есеј о глумцу 10. “Дана Миливоја Живановића” у Пожаревцу


