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Страдања српских глумаца после Другог светског рата
Игре кажњене смрћу (4) 

Једанаесторо београдских и нишких глумаца стрељано је због “сарадње 
са окупатором”, а многи су прошли кроз прогоне и понижења 

ОПЕРЕТА ПРЕД СТРЕЉАЊЕ!

Шта се догодило са Цветковићевим нераздвојним другом, сарадником на 
писању скечева, комичарем неуморног духа, Танићем, било је непознато све до јануара 1992. 
године, када је Владица Стефановић, бивши борац Осме црногорске бригаде, писар у 
пријемном одељењу Бањичког логора по ослобођењу Београда, дао изјаву новинару 
“Политике”.

“Позвао ме је једне вечери командант батаљона и рекао да ће двојица познатих глумаца бити 
стрељана због ’сарадње са окупатором’ – изјавио је Стефановић. – Било је вече, негде око 
19.30 часова. Аца Цветковић и Јован Танић стајали су у припремној просторији, већ свучени 
(имали су на себи само доње рубље), а жицом су били везани око мишица један уз другога. 
Били су разборити, нису изгледали као људи који иду на стрељање. Командант их је питао 
шта им је требало да сарађују са окупатором. Сећам се, Аца Цветковић је одговорио да ће се 
једнога дана дознати права истина...” 
По речима Стефановића, Ратни суд Прве дивизије, која је била надлежна за Бањицу, заседао 
је свакога преподнева, а увече истога дана осуђени су камионом одвожени на губилиште.

“Нисам схватио кривицу тих људи. Мислим да ни команданту није било све јасно, па их је 
упитао: ’Када сте за време окупације певали Немцима, хоћете ли сада да певате за нас?’ 
Цветковић и Танић отпевали су заједно део из неке оперете. Соба се орила од песме. Упитан 
за последњу жељу, Танић је одговорио да жели цигарету. Попушио је у дугом диму, вероватно 
желећи да се онесвести. И данас ми је тешко када се сетим тога. Отишао сам, а они су 
камионом превезени до места за погубљење.”

Стефановић тврди да је стигло писмо из Врховног штаба, преко Првог корпуса, са наредбом 
да се обустави поступак против глумаца. Званично, писмо је закаснило један дан. 
Стефановић претпоставља да је писмо стигло благовремено, али да командант намерно није 
хтео да га узме у обзир. Као датум стрељања он наводи 23. новембар 1944. Неколико дана 
касније његова јединица је отишла на Сремски фронт.

“СУЖАЊ У РУДНИКУ СОЛИ”?!

“Природа Јована Танића разликује се од Цветковићеве – сматра човек који их је добро 
познавао, Слободан А. Јовановић. – Они су били нека врста тандема. Нису се раздвајали, с 
том разликом што је Танић био по таленту далеко испод Цветковића, па можда чак и 
неозбиљнији и неодговорнији, јер је правио разне будалаштине... На крају крајева, био је 
уклоњен из Народног позоришта... Ја лично жалим за обојицом. Цветковић је био 
непоновљиви таленат. Знате, то све није смело да се деси. Али, у оној општој гужви после 
ослобођења, у том узаврелом стању, неки су платили цех, а други, паметнији, разумнији људи 
су се склонили. Отишли у унутрашњост, код родбине. Нису излазили из станова и тако је 
преко њих прешао тај вихор.”

О Јовану Танићу, као уметнику, остало је оно што је њему написао Боривоје С. Стојковић у 
својој сутудији Нишко позориште 1918-1944. Наиме, Танић је после почетничких година у 



Народном позоришту у Скопљу (1921-1924), био члан путујућих глумачких трупа Петра 
Христилића, Николе Јоксимовића и Милоша Милошевића, да би заиграо у Народном 
позоришту у Нишу (1930-1934 и 1934-1936) и Народном позоришту у Сарајеву (1935-1936), 
да би најзад постао члан београдског Народног позоришта. “Он је био глумац велике 
стваралачке и уметничке изражајне снаге, безмало подједнако ефектан у драмским, 
карактерним и комичним улогама” – написао је о њему Боривоје С. Стојковић. Улоге које су 
га уврстиле међу истакнуте глумце средње генерације између два рата свакако су Кир Јања, 
Неко у Ивковој слави, Жика у Сумњивом лицу, Ујка Васа у Госпођи министарки, Давид 
Штрбац, Хамлет, Јаго, Моска у Волпону, Смердјаков у драматизцији романа Браћа 
Карамазови... 

Разговор са Лидијом Бешлић, сестричином Јована Танића, показује да је током рата овај 
вицкасти, темпераментни, готово необуздани човек незрелог понашања, срљао из грешке у 
грешку, које додуше нису биле ни нарочито тешке, ни неопростиве, али које су га ипак 
стајале живота. По њеном казивању, Танић је као глумац у Сарајеву, где је до 1941. провео 
осам година, показивао изразите симпатије према комунистима. У акту министра просвете у 
влади генерала Недића, Велибора Јонића, под бројем К 114 од 27. априла 1942., којим се 
захтева његово уклањање из Народног позоришта, наводи се као отежавајућа околност то 
што је “у Сарајеву режирао позоришне комаде јеврејског друштва Мататја и био потписник 
на листи пријатеља СССР...” Имао је 41 годину када је стрељан.

“Мама је чула једног дана да је ухапшен – прича Лидија Бешлић. – Кренула је да га тражи... 
Био је затворен на Обилићевом венцу. Ту су јој примили три пута пакет. Последњи пакет који 
је однела одбили су 20. јануара 1945. Ишла је код јавног тужиоца за град Београд да се 
интересује за шта је окривљен, с обзиром да је ушао у Београд са партизанским јединицама.”

Танићева сестра је узалуд тражила неки документ о извршењу смртне казне. Никад ништа 
није добила. Узалуд је то исто покушавала и Танићева супруга. Неколико месеци касније 
непознат човек се појавио на вратима и саопштио им да је Јован Танић у неком руднику соли 
у Румунији. Одбио је да каже своје име, уз напомену да се више неће јавити и брзо се 
удаљио. Мистериозни посетилац највероватније није говорио истину. Сведочења Бранисласва 
Анђелића и Владице Стефановића, партизанских бораца, од којих је први спроводио 
осумњичене глумце на саслушања, а други био с њима непосредно пре стрељања, довољан су 
доказ о њиховом крају. 

Остаје нејасно како је завршио Љуба Васиљевић. Једини наговештај да је и над њим 
извршена смртна казна јесте Анђелићево сећање на сусрет у дворишту Главњаче и потом оно 
што му је рекао саборац, један од стражара. 

ПОРУКА “ВИДОВИТОГ СВЕШТЕНИКА”

Један младић, глумац на почетку каријере, по имену Ранко Ковачевић, изгубио је живот у 
време завршних ратних операција, под сасвим неразјашњеним околностима. Његова млађа 
сестра, Гордана Ковачевић-Јаћимовић, каже да је током рата играо у неким београдским 
позориштима забавног карактера, од којих је једно давало представе у дворани данашњег 
биоскопа “Балкан”. То је заправо била нека врста варијетеа. Био је за оно време веома 
модеран глумац, певао је, школовао глас, играо. 

Његова породица је била левичарски опријентисана. Ковачевић се отворено подсмевао 
Немцима, па је једном, ставивши чешаљ испод носа, имитирао Хитлера у неком ресторану, 
што га умало није коштало главе. Морао је да побегне преко Дунава, у Ковин, одакле се 
вратио касније. Године 1944. затекао се у Нишу, као члан тамошњег Народног позоришта. 
Као и други његови вршњаци (имао је 23 године), био је мобилисан и послат у Крагујевац, 
одакле је упућен у културну екипу Двадесет и треће дивизије. У јуну 1945., његова мајка, 
борац Прве пролетерске, срела га је у Загребу. У кратком, случајном сусрету, сазнала је да је 
прекомандован у казнени батаљон у Зиданом мосту, са још осморицом војника. Није имао 



објашњења за ову прекоманду. Само је рекао да му је неко нешто “сместио”... 

Упорно настојање породице после рата, а највише Ранкове мајке, да се добије било каква вест 
о нестанку младог глумца, остало је без резултата. Из Маршалата је, на пример, стигао 
одговор са потписом генерала Милана Шумоње, у коме стоји: “У вези ваше молбе, упућене 
другу маршалу, у којој сте молили за обавештење о судбини вашег сина Ковачевић Ранка, 
обавештавамо вас да, и поред свестраног проверавања, нисмо били у могућности да сазнамо 
нешто одређеније о судбини вашег сина. Нека лица која су се у исто време налазила у истој 
јединици у којој је био и ваш син, сећају га се, али нико не зна на који начин је нестао. 
Претпоставља се да је могао погинути приликом експлозије трофејне муниције у селу 
Шмартје код Словенградеца августа 1945., али се то проверавањем није могло утврдити.”

Пошто из разних војних извора није добијено никакво објашњење, породица се обратила 
југословенском и аустријском Црвеном крсту. Узалуд. На крају, тек 1977. потражен је одговор 
од једног пољског свештеника, “обдареног видовитошћу”, који је иначе помагао и полицији у 
расветљавању мистеризних случајева. Свештеник је одговорио на пољском језику да је Ранко 
“убијен у високим горама, у једној рупи, тешко окрвављен...” Гордана Ковачевић-Јаћимовић 
повезује чињеницу да је био упућен према Зиданом мосту са масовним стрељањима у 
Кочевском Рогу, 1945.

“Ја не могу да замислим разлог због кога је био тако сурово кажњен – каже она. – За време 
рата било је глумаца који нису радили, али већина је радила. Глумци морају да раде... У том 
тренутку мали број људи је био свестан, информисан. А и ти свесни морали су имати неки 
извор за преживљавање. Глумци су играли под шатрама, играли су у Вразовој улици, у 
циркусу. Тамо онај “пробада” девојку мачем, а овде глумци изводе скечеве. Нису сви глумци 
који су страдали после рата били сарадници окупатора. Ранко није могао ни за шта да 
одговара као појединац... Колико сам читала, у Кочевском Рогу је побијено на стотине, да не 
кажем хиљаде људи. Какав може бити разлог за таква убиства, ако није неки општи разлог?.. 
Ако је зарад неког циља била потребна масовна ликвидација, онда је мој брат имао несрећу 
да буде у том броју...”

ВРОНСКИ “РАДИ” ЗА ГЕСТАПО 

Трагом изјава оних који су били најближи стрељаним нишким глумцима, тешко је данас 
реконструисати, а још теже разумети шта се са овом седморицом заправо догодило. Одмах се 
поставља питање да ли је “колаборација” са окупатором у Нишу могла бити интензивнија 
него у Београду, и да ли је могла бити јача у пропагандном смислу? 

Према казивању Александра-Аце Миленковића, некадашњег техничког шефа Народног 
позоришта у Нишу, које је забележио познати нишки, па дуго година затим београдски 
редитељ Градимир Мирковић, у Нишу су по ослобођењу стрељани глумци Миодраг 
Ковачевић, Јулијана-Јула Буквић, Светозар-Тоза Цветковић (управник), Драгослав Кандић (у 
једном периоду в.д. управника), Живојин Вучковић, извесни Вандеровић (име је 
заборављено), и Жика Ристић. 

У комплету нишког “Народног листа” нема ни помена нити о суђењима, нити о било каквим 
стрељањима уметника, па се морамо ослонити на усмена сведочења старих Нишлија, 
углавном оних који су били запослени у Народном позоришту. 

Један од оних који су носили репертоар, Миодраг Ковачевић (1904–1944), глумац великог 
стваралачког потенцијала, кога је Боривоје Стојковић у својој Историји српског позоришта 
описао следећим речима – “врло лепе, импозантне појаве и мужевног лика, елегантан у 
држању и покретима... неупоредиво добар у тумачењу љубавника свих врста” – дружио се, 
кажу, с недићевцима и љотићевцима, јер је међ њима имао школске другове. Има оних који 
му приписују улогу “четничког идеолога”, али и оних који тврде да то није истина... 
Миљеник нишке публике, Вронски у Ани Карењиној, Арман Дивал у Дами с камелијама, 
Леоне у Господи Глембајевима, Чеда у Госпођи министарки, неусиљен и спонтан у изразу, 



стрељан је без икаквог објашњења и сахрањен на непознатом месту. О његовом случају и о 
још неким случајевима, покојни глумац Народног позоришта у Нишу за време рата, Љубиша 
Бачић, рекао је новинару Феликсу Пашићу:

“Ја знам само оно што смо тих дана чули. А чули смо да је Миодраг Ковачевић био тесно 
повезан са Гестапо-ом. Јулка Буквић такође. Да су и други, Жика Вучковић, рецимо, имали 
везе са Гестапо-ом и четницима... Један добар број људи радио је за некога, евентуално 
можда и зато да би сачували главу. Да ли је ту било и неких пара, ја не знам. Све је то под 
велом тајне... Није се смело о томе ни причати, ни распитивати…“

ЗБОГ “РИГОЛЕТА” У ЗАТВОР 

Бачић је испричао да је у Позоришту статирао неки Сергеј Прокопенко, очигледно руски 
емигрант. Сматрали су га за комунисту и претпостављали да се врзма међу глумцима по 
задатку. Одмах по ослобођењу тај човек је нестао. Било је опште уверење да је он потказао 
оне који су имали везе са окупатором... И као што је београдско Народно позориште имало 
Николу Поповића, комесара и прогонитеља глумаца, тако је нишко имало неког Николу Попа, 
такође егзекутора партијске директиве.

“Никола Поп је био чудан човек – наставља Бачић са сведочењем. – Он није ни статирао, био 
је волонтер. Страшно се плашио бомбардовања, а био је и велики пијанац. Набавио је ону 
траку – Луфт Сцхутз (Ваздушна одбрана) – која му је омогућавала да се креће за време 
бомбардовања, што је иначе било забрањено. Та трака му је служила за то да оде до кафане и 
да се напије од страха. Одједном, после ослобођења, тај се Никола Поп појавио са оволиким 
револвером у Позоришту. И почео је да дрма. Нико се, наравно, није усудио да пита да ли га 
је послала Озна...”

Бежећи од жестоких савезничких бомбардовања, али и од претњи четника Косте Пећанца, 
Љубиша Бачић се нашао у Соко Бањи, коју су већ били заузели партизани. Контакт са 
ослободиоцима га је скупо коштао, јер је по пресуди војног партизанског суда доспео у 
затвор, тачније у “радни логор”, зато што је на свечаној приредби за другарице, чланице 
АФЖ, отпевао “недоличну и увредљиву песму”! Та песма је била каватина из опере 
Риголето, која почиње речима: “Ја посматрам све жене што прођу, ал’ сам хладан и душа о 
њима не снева”...

“Све онако, женска песма о женама, један љубавник који се мења” вели Бачић. – Кад сам 
завршио, мене ухапсе на позорници. Испитивали су ме да нисам послат од четника, од ових, 
од оних... Мислим да неки од тих иследника, а било их је пет или шест, нису знали ни ко сам. 
Један од њих, који није имао једно око, упитао ме је: ’Је л’ ти волиш оперу?’ ’Како да не рекох 
– волим.’ ’Јеси ли ишао на концерте?’ ’Кад год је било могућно, ишао сам.’ ’А је л’ се бавиш 
често певањем?’ ’Да, наравно.’ А онда се он продра: ’Па, ти да си из џунгле дош’о то не би 
певао!’ Ја, ни сам не знам откуд ми та храброст, одговорих: ’Наравно, да сам из џунгле дошао 
то не бих певао, јер то је Верди, Риголето, а слушао сам то пре неки дан на Радио Москви!’ 
’Ми ћемо тебе на фронт, па тамо ти да певаш!” Спомињање Москве ипак зауставило је дах 
свима, и саслушање би завршено. После, на суђењу у некој школи, судија, дактилограф 
полусеоског типа, осуди ме на три месеца принудног рада... 

...Туцао сам камен негде око села Крупца. У ослобођени Ниш ушао сам као ухапшеник. У 
затвору заборавили на мене. Једнога дана долази неки Тимошенко, који је био бог за град 
Ниш, па ме пита: ’Шта ћеш ти овде?’ ... Онда ме одреде у Народно позориште, нишко, али 
убрзо ме мобилишу...” 

ГЛУМИЦА ЛИКВИДИРА АГЕНТА СПЕЦИЈАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Нагађања да је првак нишког позоришта, Миодраг Ковачевић, био сарадник Гестапоа, поричу 
двојица историчара, Ђорђе Стаменковић и Бранимир Живковић, обојица дугогодишњи 
сарадници Архива града Ниша. У Архиву нема ни једног документа, записника суђења, 



оптужнице, пресуде, жалбе и слично, који би се односио на стрељање глумаца. Међутим, у 
литертури има више изјава о њиховом страдању, које веома добро памте старије Нишлије. По 
исказу Ковачевићеве супруге, Ружице, каже Живковић, он је убијен у околини села Габровца 
зато што се састајао и дружио са Кесеровићевим четницима. Ишао је да тражи хлеб, јер су то 
била тешка времена, нарочито уочи ослобођења, кад у граду ничега није било. Било је 
довољно што је виђен у друштву четника, па да касније буде оптужен. Није било ни милости, 
ни стрпљења, ни савесног истраживања. Нестали су многи невини, или сумњиви само зато 
што је о њима кружио глас да сарађују са окупатором и народним издајницима.

За време окупације, у Ниш је дошао велики број избеглих глумаца из Скопља, Бања Луке и 
Новог Сада. Никада пре, ни после рата, нишко Народно позориште није имало већи и бољи 
ансамбл, састављен од мајстора сцене, какав је рецимо био квартет првака – Миодраг 
Ковачевић, Драгутин Тодић, Синиша и Љубица Раваси. С њима, раме уз раме, ишао је 
стрељани Драгослав Кандић (1899-1944), глумац и редитељ, уметник-интелектуалац широког 
образовања, о коме Боривоје Стојковић пише да је “тумачио карактерне, драмске, претежно 
херојске партије на које су га упућивали висок раст, врло бујна природа и снажни дубоки глас 
пријатне боје.” Остао је за дуго упамћен по улогама Хајдук-Вељка, Хајдук-Станка, Миткета у 
Коштани, Игњата у Господи Глембајевима, Фјодора у драматизацији романа Браћа 
Карамазови... 

Приметно је да постоји разлика између онога што се десило у Београду и онога што је 
снашло позоришне људе у Нишу. Нишки глумци нису платили животом, прогањењем и 
понижавањем своје професионално ангажовање у позоришту, они нису учествовали у 
хумористичким и кабаретским програмима, нису се са сцене подсмевали 
народноослободилачкој борби и савезницима. Њихов грех су биле непосредне везе у малој 
средини не толико са Немцима, колико са четницима, љотићевцима и недићевцима. Редитељ 
Градимир Мирковић је забележио да је талентована, лепа и млада глумица Јулијана-Јула 
Буквић, кажњена смрћу само зато што је за време рата живела са једним четничким 
официром. 

Дугогодишњи позоришни фотограф Живојин Станковић потврдио је да је друга глумица, Каја 
Ђорћевић, била у интимним односима са једним гестаповцем. Али, није окренула леђа свом 
народу. Спасавала је и штитила људе. Заслужна је што је, преко свог гестаповца, ослободила 
Ниш злогласног крволока, агента Специјалне полиције, Пекарека. Тај Пекарек имао је обичај 
да уцењује породице ухапшених родољуба и да изнуђује новац, не би ли осумњичене пустио 
на слободу. Био је страх и трепет целог града. Глумица Каја Ђорђевић припремила му је 
клопку и уз помоћ једне уцењене жене, таман кад је уцењивач бројао новац, удесила да 
упадне Гестапо и да га ухвати на делу. Пекарек је потом био обешен пред хотелом “Унион”. 
Каја Ђорђевић је успела да побегне из Ниша на време. Нестала је заувек без трага и гласа. 

Потпуно је нејасно шта је новој власти скривио нишки глумац Живојин Вучковић (1896-
1944), који је играо у Бранином Орфеуму после Првог светског рата, водио своју путујућу 
трупу од 1929. до 1933. године и ушао у Народно позориште Моравске бановине 1934. Био је 
озбиљан и студиозан карактерни глумац и комичар, добар певач и виолинист. Са успехом се 
представио у улогама Грге (Граничари Фрајденрајха), Пинтеровића (Хасанагиница 
Огризовића), Курјака (Ивкова слава Сремца), Хаџи-Замфира (Зона Замфирова Сремца) и 
многим другим. 

Градимир Мирковић је оставио и запис о томе да је Салко Репак, глумац, првоборац и члан 
Казалишта народног ослобођења, управник нишког позоришта после рата, негде крајем 1945. 
пријавио Озни Вандеровића, пошто га је видео у згради. Вандеровић је одведен некамо 
заувек. Стрељан је и глумац Жика Ристић, зато што је организовао приредбе за четнике 
војводе Ћирковића. Најзад, познати нишки глумац Светозар Тоза Цветковић, који је за време 
рата био управних позоришта у Зајечару, ухваћен је и стрељан под ненаписаном оптужбом да 
је сарађивао са окупатором. У чему се могла састојати та сарадња? Какве то услуге – војне, 



политичке, обавештајне, пропагандне – могу чинити глумци, макар били и управници 
позоришта, у мањим градовима? Поготову што су провинцијска позоришта, а нарочито 
нишко, играла национално-романтичарски репертоар, који су чиниле представе Растко 
Немањић или Каплар Милоје Бранислава Нушића. 

СУЂЕЊЕ ЖАНКИ СТОКИЋ

Отпуштена из Народног позоришта, после тамновања, најславнија глумица у историји 
српског позоришта, Жанка Стокић, била је најзад изведена пред суд. У “Политици” је 4. 
фебруара 1945. објављен извештај са суђења под насловом “Глумица Жанка Стокић осуђена 
је на осам година губитка српске националне части”, и са наднасловом “Народ суди онима 
који су се огрешили о њега у најтежим данима”. Анонимни извештач је написао између 
осталог:

“На оптуженичку клупу, пред Суд за суђење злочина и преступа против српске националне 
части, изведена је јуче Живана-Жанка Стокић, бивша чланица Народног позоришта у 
Београду. Дворана Извршног Народноослободилачког одбора за град Београд била је препуна 
народа који је дошао да присуствује овој јавној расправи и изрицању пресуде. Пошто је 
председник већа Миодраг Стајић узео потребне податке од оптужене, претрес је почео 
читањем оптужнице. Народни тужилац, капетан Милош Јовановић, оптужује Живану-Жанку 
Стокић: ’што је за време окупације, као чланица Београдског народног позоришта, 
суделовала у позориштима ’Весељаци’ и ’Централа за хумор’, која су била под 
благонаклоном заштитом немачког окупатора, а специјално зато што је узимала активног 
учешћа у програмима Београдске радио-станице, која је била директно у рукама Немаца, и то 
у оквиру дневне емисије ’Шарено поподне’, чиме је културно и уметнички сарађивала са 
окупатором и домаћим издајницима стављајући у службу своје уметничке способности и свој 
велики глумачки реноме... Она није водила рачуна да својим радом помаже немачку 
пропаганду, она се смејала и насмејавала друге када је наша Народноослободилачка војска 
водила најкрвавије борбе с тим истим окупатором и његовим слугама... 

...У својој одбрани пред судом оптужена признаје да је за време окупације добровољно 
ступила у новостворена позоришта... јер је, каже, била болесна, па јој је био потребан новац 
за лечење. У Београдску радио-станицу морала је да ступи, јер је то од ње тражио главни 
немачки радио-аранжер, културбундовац Нусер.

’Да ли сте били свесни да помажете Немце?’ – пита оптужену судија др Милан Прелић. 
’Нисам била свесна’ – кратко одговара оптужена. 
’Знате ли да су Вујковић и други пуштали радио да заглуше јауке оних који су у ћелијама и 
затворима мучени и да се на радију тада чуо и ваш глас?’ 
’Није ми познато.’ 
’Колико вам се пута десило да због жалости за обешеним и стрељаним нисте могли да 
одиграте своју улогу?’ 
На ово питање оптужена није одговорила. За време саслушања пред судом оптужена је 
плакала. Када се некада она смејала, смејала се и публика која је слушала. Овога пута Жанка 
је плакала, а публика се смејала њеним сузама. 
... После дужег већања суд је, у име српског народа, изрекао и саопштио пресуду којом је 
Живана-Жанка Стокић оглашена кривом и кажњена по члану 4 одлуке Председништва 
АСНОС-а са осам година губитка српске националне части... Овом пресудом некада 
популарна глумица... губи право учешћа у јавном животу..”. 

НЕКА ДРУКЧИЈА ЖАНКА 

Понижена, постиђена, покушавајући да самој себи објасни зашто је прихватила изазов да 
учествује у трећеразредним програмима за време окупације, тешила се мишљу да је њен 
сценски хумор био душевни лек народу који је патио, да је била принуђена да учествује у 
програмима Нусеровог Радио Београда, како би уз помоћ Немаца успевала да набави инсулин 



у време опште несташице лекова и тако одржава живот као дијабетичар. Ипак, та мудра и 
искусна жена, уметница огромне интуиције, накнадно је схватила да је погрешила. То 
амбивалентно стање, њен унутарњи конфликт између глумачког императива да се игра за 
публику у свим условима, и самооптуживања, приморали су је да се повуче у своју кућу на 
Топчидерском брду и да прекине везе са многобројним пријатељима. Истини за вољу, и 
многи њени пријатељи из доба успеха и славе, нису били вољни да се друже са 
компромитованом и политички обележеном “робијашицом”. Неколицина њих остала јој је 
ипак верна. 

Жанкин звонки, заразни смех, који се са сцене преливао у гледалиште и изазивао право 
усхићење публике, као да је замро у њеном гласу и сневесељеним очима. То је сад била 
друкчија Жанка. Стари пријатељи, њени бивши сценски партнери, скупљали су прилоге за 
њу, одвајали од својих следовања хране на тачкице и слали јој, мање – више потајно. Будући 
да није добила пензију, и да није имала никаквих прихода, борба са дијабетесом била је за њу 
сасвим неизвесна и водила ју је захваљујући пожртвованости појединих старих обожавалаца. 

Ни једном после рата није крочила ни у Народно позориште, ни у своју омиљену Скадарлију. 
Из новина је сазнавала да многи глумци који су с њом играли у “Централи за хумор” и 
другим окупацијским забавним театрима, играју поново, у новој држави, да добијају аплаузе 
и разне почасти. Лишена љубави знатно млађег човека, њеног Мориса Пијаде, Јеврејина који 
је завршио живот у неком нацистичком логору, проводећи суморне дане са својом 
слушкињом Магдом, дакле без деце и иког свог на свету, патила је што јој је било одузето 
позориште, њен једини смисао живота. Губила је мотив даљег трајања на овом свету, свесна 
да бива постепено заборављена. 

ПРЕДИЋ СЕ ОБРАЋА ТИТУ

А онда, у лето 1947, када се од најбољих југословенских глумаца састављао ансамбл за 
новоосновано Југословенско драмско позориште, почела је битка за њену рехабилитацију и 
повратак на сцену. Књижевник Милан Ђоковић, дугогодишњи директор Драме Народног 
позоришта и велики поштовалац њене уметности, у свом чланку под насловом “Сећање на 
уметнички лик и људску судбину Жанке Стокић” (“Сцена” бр. 2-3, март-јун 1990.) пише да је 
прве покушаје у том смислу учинило њено Народно позориште. 

Милан Предић, легендарни управник Куће код Споменика, који је прихватио дужност да 
обнови рад после разарања и десетковања ансамбла, није крио жаљење што међу окупљеним 
глумцима нема Жанке, “као што није крио да спада међу оне Београђане који не одобравају 
строгост поступка према славној глумици”... “Он је – пише Ђоковић у поменутом чланку – на 
једном пријему, у разговору с председником Титом, поставио питање о пресуди која је 
изречена Жанки и поменуо да је она један од највећих талената Народног позоришта... Тито 
му је одговорио да је, управо зато што је уметница изузетног талента, Жанка Стокић морала 
да служи као пример у тешком времену непријатељске окупације. Вероватно да разговор није 
ни трајао дуже него што је требало да се постави питање и добије одговор. Али је речено 
најодговорнијој и најмоћнијој личности новога друштва. Господин у најлепшем смислу те 
старе речи, Предић је, једноставно, мени, свом сараднику и новом директору драмског 
ансамбла, хтео рећи да пред свима нама стоји брига о Жанки... 

...Остављајући по страни општу политичку атмосферу строгости, био сам уверен да Митри 
Митровић могу све рећи и да се не морам служити никаквим политичким него само 
људским, али и уметничким, аргументима – пише Ђоковић. – И мало је рећи да се нисам 
преварио. Она је, за министарским столом, не само пажљиво саслушала позоришне и људске 
побуде мојих пријатеља и моје да тражимо Жанкин повратак у њену позоришну кућу, него је, 
очевидно, имала и слуха за оправданост тих побуда. Без коментара, обећала је да ће, одмах, 
разговарати “са друговима”. 

САХРАНА СА ВОЛОВСКИМ КОЛИМА



Два дана касније, Митра је јавила Ђоковићу да је потребно да неко од глумаца, блиских 
Жанки и људски поузданих, оде да је посети и да јој каже да одмах поднесе молбу за 
рехабилитацију. Ђоковић је у свом стану разговарао о томе са Драгољубом Гошићем, који је 
беспоговорно пристао да буде први поклисар који ће јој однети радосну вест. Жанка га је 
саслушала “широко отворених очију, устрептала, захвалила му као старом другу и рекла да 
ће учинити оно што јој је препоручио”. 

Паралелно са овим настојањима, деловао је тада и млади редитељ Бојан Ступица, који је 
добио овлашћење да окупи најбоље глумце и оснује Југословенско драмско позориште. Он је 
успео да издејствује сагласност Агитпропа Централног комитета КПЈ да позове Жанку у 
врхунски ансамбл у оснивању. Ступица је посетио Жанку и саопштио јој да је њене колеге 
очекују и да ће одмах добити прву улогу. Толико узбуђење уморно и напаћено срце није 
могло да издржи. У грозници и кошмару, преминула је 20. јула 1947. 

Очевици кажу да од смрти великог песника Ђуре Јакшића тако велике сахране у Београду 
није било. Хиљаде људи испратиле су је до вечног почивалишта на Топчидерском гробљу. 
Стари и млади клечали су дуж пута којим је пролазила поворка, пратећи воловска кола са 
ковчегом. Жанкина је жеља била да буде сахрањена онако како су сахрањивани њени сељаци 
у родном селу Раброву, али да не буде црних марама и кукања, већ радости, јер одлази 
глумица која се радовала животу и позоришту, позоришту које је за њу било радост зато што 
личи на живот. 


