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Монсуни 

На пробама је био изузетно срдачан и дружељубив. И увек насмејан. 
Истовремено, осетљив на све глумачке смицалице које би прљале изворност 
и суштину игре. Повлачио би се у таквим тренуцима у себе видно узнемирен. 
“Шта је Бобане, реци и спаси душу” – покушавао сам, не једном, да га 
одобровољим. “Монсуни Гојчило (тако ме је увек звао) монсуни... монсуни...” 
– биле су једине речи које би са осмехом превалио преко усана. 
19. децембра 1969. године, према пројекту Бојана Ступице, непосредно уз 
зграду Југословенског драмског позоришта, свечано је отворен “Нови 

театар”. Ту камерну сцену ће после Бојанове смрги позоришна јавност, из оданости 
Бојановим идејама, преименовати у Театар “Бојан Ступица”. 

Те вечери је изведена и прва премијера на тој оцени. Била је то драма Кин или Кошмар и 
геније Жан Пол Сартра, у режији Славољуба Стефановића Равасија. Игром случаја, 
Слободану Ђурићу је припала част да у улози Управника проговори и прве речи на тој сцени. 
Знао је да ее некада, на отварању Југословеноког драмског позоришта, први са сцене огласио 
Бранко Плеша. Такву подударност Ђурић је доживљавао као некакво провиђење. Као дар 
судбине? 

Али, није коме је намењено, него коме се прохтело. Колега који је 
у представи играо Слугу, потрудио се да част која је припала 
Ђуриђу, извргне подсмеху и руглу. Изишао је на сцену и на 
самом почетку представе, сасвим неочекивано у текот који је 
припадао Ђурићу, изговорно као савој. Изненађен и затечен 
Ђурић је пребледео и заћутао. Тако је колега у улози Слуге ушао 
у историју позоришта! 

Седео сам те вечери после представе са Бобаном у нашој 
омиљеној кафани “Мањеж”. Био је изузетно нерасположен и 
ћутљив. “Шта је то – огласио се пошто смо се својски окрепили – 
откуд то зло у њему... подвали ми и још ми се смеје у лице... па 
где то има, побогу?” 

Преклапали смо те ноћи дуго о подвалаџијском менталитету 
којим смо се кроз векове бранили од Турака. О менталитету који 
је ухватио корена и толико се сродио са нама да га се ево и данас, без Турака, не можемо 
ослободити. Смејали смо се том нашем “историјском” тумачењу подвале и подвалаџија. 
Поменуо сам му и једну од омиљених изрека Бранка Ћопића о нашем менталтету: “знам ја 
нас, јебо ти нас!” Бобан је у тренутку застао, погледао ме широко отворених очију као да 
проверава да ли ме добро чуо, а онда је из њега провалио силовит, громогласан и 
незаустављив смех. Извикивао је са одушевљењем Бранково име и аплаудирао му из све 
снаге. Добро подгрејан дизао се од стола и гласно, колико га грло носи, довикивао онима у 
кафани: “Знам ја нас, јебо` ти нас!” До касно у ноћ “Мањежом” је одзвањао његов 
окрепљујући смех. 

Нико се у нашем позоришту није тако искрено смејао. Његов смех и смех који је изазивао у 
гледалишту, постао је његов највећи глумачки капитал. 

Атлетске грађе, стамен, са благо повијеним раменима, чврстог, запућеног корака, он је већ 
самом својом појавом призивао херојски репергоар. Такве улоге, међутим, као да нису годиле 



његовој ведрој и насмејаној природи? Он их је, разуме се, играо са великом професионалном 
одговорношћу, али није пропуштао ни једну прилику да се не наруга свему што је 
“отежавало” игру. 

Његову природну заигранист, стално сукобљавање и усклађивање говорне и физичке радње, 
памтио сам још из времена када је играо у Расовом позоришту. “Када играм целим бићем, 
сцена је за мене трусно подручје” – говорио би излазећи са сцене насмејан и зајапурен. Још 
тада, на почетку каријере, откривао је на сцени поетику поруге. Ругао се од срца свакој од 
својих улога. 

У припреми Нушићевог Мистер долара, представе која је одиграла прекретницу у његовој 
каријери, случај је, као и увек, одиграо значајну улогу. Наш колега Лане Гутовић, због 
обавеза на филму, није могао да прихвати улогу келнера Жана. Редитељ Мирослав Беловић је 
улогу преподелио Слободаиу Ђурићу. И не знајући, учинио је велику услугу себи и српском 
позоришту. 

Позоришни Београд је Ђурићевог Жана доживео као откровење сезоне. Једноставношћу и 
свођењем игре он је Нушићеву комедију учинио разигранијом и делотворнијом. Лако и 
неопажено је прелазио из улоге у улогу коментатора и још лакше се враћао карактеру. 
Преласцима из карактера у приватност изазивао је бравуре и разгаљивао гледалиште. Питао 
сам се да ли се Жан додворава полтронима и снобовима, или се Ђурић својом срдачношћу 
подсмева њиховој умишљености и похлепи. Заварава ли као набеђени милионер сам себе, 
или се то глумац, у очијукању са публиком, руга лаковерности и наивности своје улоге? 
Бранећи заблуду и поричући је истовремено, он је мајсторски усложњавао улогу и богатио 
игру импровизацијом и хумором. 

Његовог преваранта и надрипоету Алексу (барона Голича) из Стеријиног Лаже и паралаже, 
за разлику од Жана у Мистер долару памтим по упеваном славјаносербском језику и 
широким, пренаглашеним и театралним гестовима којима обмањује своје жртве. У тој 
театралности и сам почиње да верује у своје лажи. Када понесен игром покушава да разлучи 
да ли је то што говори истина или само заводљива лаж, када у директном односу са 
гледалиштем тражи од публике да му помогне у тој “дилеми” Ђурић кроз салве смеха 
открива тајну својих скривених двосмислица. 

У представи Весели дани или Тарлекинова смрт Сухово-Кобилина, у надахнутој режији 
Бранка Плеше, у доследно спроведеној мајерхолдовској поетици, Ђурићев Распљујев се 
телом и покретом, без реализма и психологије, без поистовећивања са ликом, са наглашеном 
реториком која исмева вербални театар, устремљује и сикће попут кобца на све око себе. 
Градећи снажну метафору о безобзирној државној и полициској тортури, он у финалу 
представе, муњевитим глумачким резом, прави обрт у игри и претвара силу у њену 
супротност. Насилништво његовог Распљујева се, пред нашим очима, руши и осипа у 
гротескној трапавости. 

У Држћевом Дунду Мароју са комплетном мушком поделом, у улози куртизане Лауре, са 
дречавом периком, маљавим грудама и наметљивим успијањем, он већ самом својом појавом 
доводи публику до урнебесног смеха. 

Рагби из Бубе у уху трчи кроз ходнике и собе Фејдоовог прељубничког хотела. Усплахирен и 
изгубљен у простору, стално понавља: “Ноубади колд ми?” Док очекује одговор са лулом у 
устима симулира сабраност енглеског џентлмена. Играње спокојства а у исто време 
папагајско понављање “Ноубади колд ми?” изазива смех и открива несклад и невољу једног 
шепртље. Све то Ђурић постиже у кратким, временски ограниченим сценским појавама. 
Сажетост и брзина глумачких реакција дају његовој игри изузетну заводљивост и спонтаност. 

Пре трагичне и изненадне смрти, одиграо је Сејмона из Васе Железнове Максима Горког и 
открио нам спектар потпуно нових глумачких средстава. Трагикомичним полутоновима и 
нијансама исповедао је и наговештавао на сцени неку врсту покајничке, готово 



тестаментиране сведености и искрености? Улога која заслужује читаву једну студију. 

Миливоје Живановић нам је говорио да када публика и колеге почну да памте текстове 
наших улога, када понављају и присвајају наше реплике у свакодневици, то постаје највеће 
признање које један глумац може да заслужи. Веће од било какве званичне критике. “То је 
најочигледнији доказ колико су позораште и наша уметност присутни у животима других.” 

А колико је уметност Слободана Ђурића била присутна у животима других, колико је досегла 
до најширих слојева публике, спајајући његову урођену ведрину и духовитост са искуством 
гледалаца, посведочио нам је Ђурићев неодоживи Милић Барјактаревић из Николићеве 
телевизијске комедије Много се извињавамо у режији Соје Јовановић 

Био је то потпун тријумф једног расног и модерног комичара. Преко ноћи је постао миљеник 
телевизијског гледалишта. Узречицу и поштапалицу довитљивог и усхпешног 
пољопривредника Милића Барјактаревића, “извињавамо се, много се извињавамо”, 
понављале су у свакодневном животу хиљаде и жиљаде гледалаца. Позивали су га после те 
улоге на разне манифестације, нудили му учешћа у жиријима и опседали га из дана у дан 
интервјуима. 

“Нисам се одазивао на све те позиве. Нисам хтео да успех претворим у тезгу. Ишао сам само 
тамо где ми је то причињавало радост. Где сам желео да узвратим захвалношћу”. 

У позоришту је увек релативизовао своје успехе. Као да се трудио да не повреди нечију 
сујету. “Не дам да ме понесе сва та халабука!” Ако би, и поред скромности и опреза, понека 
злурадост ипак стигла до њега, повлачио би се у себе постиђен туђом завишћу. Ја бих га, у 
таквом расположењу, погледао са чуђењем, а он би ми, по навици, климнуо главом и кроз 
осмех промрљао: “Монсуни Гојчило... монсуни... монсуни...” 


