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Зоран Карајић – глумац тајног пламена 

“Не пристајући на постојеће, глумци су завереници непостојећег. Увиђајућ и 
краткотрајност стварног, они се боре за имагинарно. Недовољно им је оно што је 
могућно и зато се упињу да достигну немогуће”. – Сјерен Киркегард. Кад год 
сам слушао, а јуче и данас читао анегдоте о великанима глуме, сетио бих се 
Крлежиних речи, пуних солидарности и другарства: “Глумци и глумице су људи, 
који настријељени критикама, крваре дуго. Глумци и глумице не заборављају; то 
су веома осјетљиве душе, ти глумци и глумице, и читав је казалишни строј један 
арагометни мистериј, пун магле и динамита”. Глумчева улога је испуњена 

поетиком динамита, али је његов животни век покривен поетиком ишчезнућа. Од књижевника 
остаје књига, уметнич ки и материјални траг, од сликара или вајара трајно дело, али од глумца, 
шпилмана, харлекина, драмског уметника остају само фотографије и анегдоте. Остане и покоји 
оглед, есеј, интервју који, међутим, нараштајима који не видеше глумца или глумицу на 
“позоришним даскама”, значе успомену на фантоме. 

Остане, срећом, радио-трака или филмотека, која опет добија таванску патину, или постаје 
нехотич на пародија на већ прохујално доба. И сузе и смех, ти прозрачни инструменти глумчеве 
природе, бришу се брже од кошаве или устоке. Гледаоци, љубитељи театра, савременици 
глумаца великана, најдуже памте глас глумца или глумице. Док читам анегдоте о Љубинки 
Бобић или Миливоју, Љубиши, Љуби Тадићу, Бранку Пле- ши, или Старчићу, чујем њихове 
гласове, гласове из Министарке, Були- чова, Вишњика, У агонији, Шуме, Краља Лира, Дунда 
Мароја, Прљавих руку, Злих духова, Браће Карамазових... Садашњи, актуелни и креативни 
ансамбл Шабачког позоришта има своју основу и своју целину, у сазвежђу седморо глумачких 
персоналности: Јелицу Војиновић, Александру Гавански, Анету Томашевић, Зорана Карајића, 
Младена Огњановића, Ивана Томашевић а и Љубишу Баровића. И по фреквентности у 
представама; и по типологији глуме а најчешће по колективности игре и играрије, ова седморка 
је снажно обележила и врсно заигравала близу деценије, која ће, свакако бити високо оцењена и 
у будућим временима и блиским глумачким генерацијама. Не би се могло рећи да је овај тихо 
саздаван, а неукротив, корак по корак спреман, а увек са дилемом како и колико – шабачки 
глумачки ансамбл ушао на “велика врата” или долепршао само са наших “источних страна”. 
Достојни репертоарског изазова, ови глумци и глумице одолевали су и свим чарима и свим 
недаћама заната и професије. Ни у њима, нити у улогама које тумаче, и носе као Срећковић и 
Несрећ ковић у бошчи, или малом џаку, нема трагова замора, истрошености, понављања. Или 
ако их има, и замор и “флекавост” ови глумачки извођачи радова, како је своју сабраћу називао 
Зоран Радмиловић, – претварају у свој посед, своју башту, свој завичај, своју домају, у немирну 
материју која служи глуми и прислужује гледаоцима. 

Да поновим: Позориште чине живи људи. Гледалац је жељан друштва, разговора, приговора, 
макар у позоришту које пружа илузију учствовања. Потхват смео и, чини се, скоро неизводљив. 
Игра која овде има да буде мера и критериј, сама је, по себи, тешко мерљива, протејска појава. 
Она се сада, у оваквом глумачком сазвежђу јавља као чиста, једноставно дефинисана 
институција, сада, опет боји својим црвенилом друге делатности. Налазимо је онде, како би 
рекао Роже Кајоа, где је не очекујемо, нестаје је тамо где би је морало бити; она ставља (реч је о 
глумачкој игри) у акцију најразличитија људска својства, а није посебно везана ни за једно; 



скоро све што људи раде може постати свеколиком игром а тачне међе између игре и не-игре 
нема. И сам Кајоа вели да то “мноштво и разноликост игара чине да човек испрва очајава да ће 
моћи изаћи један принцип класификације који би дозволио да се глумачка игра распореди 
између малог броја тачно дефинисаних категорија”. Глумац, извођач, Зоран Карајић је из 
ужичког, а пре тога крушевачког театра стигао у шабачки вилајет, пре непуних десет година. У 
Ћелавој певачици заменио је Андреја Ивановића. Господин Смит Зорана Карајића имао је дубљу 
градацију Јонескових језичких каламбура, и вештију мизансценску акробатику. У легендарној, 
незаборавној роли Калимака (Голдонијева Мандрагола, редитеља Никите Миливојевића) овај ће 
протагос играти “енглески”, што ће рећи са култом улоге и културом средстава, у којима 
комично није задато споља, конвенционално, иако је сама комедија сва у својим конвенцијама. 

У партнерској игри са Баровићем и Томаш евићем, Зоран Карајић је на наше очи “чистио 
глумачки алат” и поново га бацао у ватру или блато, свеједно. Зоран Карајић игра широк и 
разнолики репертоар, и редитељима се указује као глумац подесан за све, готово за сваку улогу, 
трагичку и комичку, у националном, локалном и светском репертоару. Њега, баш као и Петра 
Краља, можете слободно да пустите да гледа кроз прозор, и учиниће вам се да вам загледа у 
притајену или одбеглу мисао, да тај поглед отвара удаљени предео жеље и сећања. И никакве 
позе, ни театралности у томе неће бити. По улогама које је играо у домаћим комадима овај 
“шпилман”, овај “актор” је, рекло би се, србенда од главе до пете, али на сцени није мање добар 
Енглез, Рус или Скандинавац. Без обзира на године, или узрасни репертоар, Зоран Карајић може 
да игра мудре старце, лаковерне љубавнике, сањалице и тврдице, раздрте интелектуалце и 
властољупце “у облику каријере”. У Нушићевој Власти (адаптација и режија Мира Бањац) 
Карајић је остварио Арсу, министровог стрица, са интелигентном глумачком структуром, с 
одабраним физичким средствима (машући рукама у дијалогу са Милојем) и “диктирајући” 
Милоју своје метафоре о власти. У тој представи Карајић простире, али не расипа, све сценске 
метафоре из Нушићевске генеалогије, и ми у његовом Арси, сасвим прирођено, видимо Агатона 
из Ожалошћене породице, Јеротија Пантић а из Сумњивог лица, Цвијовића из Протекције. 
Наизглед, али само наизглед без штедрих дарова природе, без привилегије на шаблон 
романтичарске или структуру реалистичке глуме, наш Зоран Карајић вешто и мудро влада 
стилом саме представе и стилизацијом драмског јунака. Одвајкада се води расправа између 
заговорника “искрене глуме” (која преживљава сва осећања свога лика) и глумца (који тим 
осећањима вично барата", односно глумца који је “чудесна лутка, чије конце повлач и песник, 
аутор, одређујући му сваки, па и најмањи покрет”. (Дени Дидро). Питање искрености, артисти- 
чки “саме по себи” понајчешће се претвара у сукоб два схватања глумовања, уметности глуме: 
глумац који слободно импровизује, уз ризик да се претерује и телом и изразом, – или глумац, 
кореографирани лутан, којег доследно, и стрпљиво покреће редитељ, и ансамбл владарски вођен 
њиме. Зоран Карајић је у већини својих остварења врло деликатно “залегао” за импровизио, али 
је исто тако умео да се откине од редитељског замршеног клубета. Веома предан речима, 
драмском тексту или драмском песнику, овај извођач, овај мајстор глуме такођ е је умео да се 
послужи свим парадоксима позоришног чина. У Оксиморону Светислава Басаре, или 
Мандраголи Макијавелија, Зоран Карајић непрестано разиграва и преиграва парадоксе, којима 
влада по законима вербалне и физичке глуме. Ризикујући кадшто да брехтовски оголи, 
разголити, и као змијски свлак одбаци до тада играни лик, овај оштроумни “актјор” врло брзо 
облачи другу, вернију, колорнију, поетичнију кожу драмског лика. 

Такав је такође и као Тригорин у Галебу: он се двоструко “претвара”, “пресвлачи” тако да се до 
краја не види његов песнички “тајни пламен”. У својој аутономној биографији, највећма се 
ослобађао терета задате стварности, или “сустварности”, и сву моћ експресивности тражио у 
себи самом. Научио је да буде скептичан, чак ироничан; отуда се на његовом лицу, у његовим 
очима од смарагда, учестало, фреквентно може упазити блага подсмеш љивост, али и одсјај 



унутрашњег оптимизма. Све што се може сагледати у драмским противуречјима, као да је 
“пролазник у пролазном времену”. Ако вазда треба да има структуру улоге на уму и на језику, 
онда она (улога) има вредност управо толико 50 Милосав Мирковић колико успева да буде 
енергија у његовом субјективном животу. Е, дотле, а куда ћеш више! Глумац самосвојне, готово 
исклесане, дакако, рељефне персоналности, Зоран Карајић је један од ретких, чудних и 
ћудљивих глумаца који не живе у времену, него “упоредо с временом”, својих јунака, близнака и 
двојника. Својих “бунтовника са разлогом” и “без ралога”, својих племића и босјака, својих 
путовођа и несмајника, својих срећника и несрећника, својих радиш а и бољиша. На драгоценој 
мапи репертоарских позоришта овај драмски, сценски подвижник, успевао је да се лиши 
наметнутих средстава и гестова, да прихвати она која се сучељавају са голом, незазорном 
природом глумца уопште. Сваки прави глумац, “извођач радова” улаже сличан улог, као што 
улаже и напор неисплативог труда. Зоран Карајић је, понајчешће, имао на уму Бекетову поруку: 
“Време које имамо да проведемо на земљи није довољно дуго да бисмо га користили на ма шта 
друго осим на себе саме”. “Но, уметник у глумцу, не дозвољава му да оде, док се пред публиком 
не поклони. 

То је врхунац Њега, као вечног уметника, ствараоца, инкарнираног у тело Људског бића. Зато, 
тапшите из све снаге, драги моји пријатељи, јер, ни сами не знате, сада на крају представе, каква 
је то бура у глумцу утихнула, какав се то мир над пучином душе уздигао, каквог се је трепета 
ослободило срце и како је, само, чудесна радост Глумчевог позива”. 


