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Усуд глумца 

Почетком пролећа 2004. године и познати првак Нишког позоришта Ђорђе 
Вукотић, добио је као глумацкомичар давно заслужену награду за животно 
дело од стране “Смедеревских Нушићевих дана”. 

Ђорђе Вукотић је и знани београдски глумац: између осталог, дуже и редовно 
је гостовао (као ненадмашни Ујка Васа из награђиване представе Нишког 
позоришта Госпођа министарка) у истоименој представи Народног 

позоришта у Београду (исти је редитељ Миленко Мисаиловић), а поодавно је Ђорђе Вукотић, 
пре више од четири деценије, на пример, постао и познати југословенски глумац 
посредством тријумфалне турнеје ондашње чувене Нушићеве Аутобиографије (драматизовао 
Михиз, а режирао Александар Гловацки), у којој је Ђорђе Вукотић на позорници надмоћно 
био нико други него управо наш врхунски комедиограф и – можемо рећи – краљ смеха 
Бранислав Нушић – “лично”... Кажем “лично”, зато што је Ђорђе Вукотић истински толико 
личио на ду ховитог великана да му је било довољно само да се креће по позорници и да се у 
себи и за себе – радознало нешто пита, да у нешто гледа или да се загледа, да се осмехује или 
нечему чуди, па да се публици учини како све то – захваљујући уживљавању и својој машти – 
истовремено и чује: права, дубинска глума увек и вишеструко може да звучи, чак и кад на 
позорници изражава ћутање... 

Такав је глумац – комичар Ђорђе Вукотић свима који су га гледали: он је увек особена појава 
на позорници, а у гледалишту – особена радозналост, узбуђење и раздраганост... Публици се 
чини као да његовој глуми не претходи ни трагање, ни мука, ни бдење, ни неспокојство, јер 
његова глума делује као “дар неба”, да би имао чиме маштовито да се игра и поиграва – 
заједно с публиком... 

То је она глума којој није увек неопходан текст, јер садржајној, аутохтоној глуми – примарни 
текст је она самој себи: то сваки, па и највећи глумци искусе – кад мајсторски овладају 
текстом дотле да се и њим поигравају... Основна моћ и дух глуме је игра. 

ИИ 

Неодољиво се сећам многих ликова које је Ђорђе Вукотић остваривао на позорници, и с 
обзиром на то да је он у сарадњи с многим редитељима, играо тзв. главне улоге које су 
обично кичма представе, заједно са сећањем на његову глуму, публика памти и представу као 
целину. 

Имао сам прилике да се и ја – као редитељ у изграђивању више представа са Ђорђем 
Вукотићем – сретнем са глумцем – с којим је – најједноставније речено – заиста могуће и 
истраживачки, и плодоносно сарађивати... Овом приликом ћу само поменути његово изворно 
и награђивано остварење – лик УјкаВасе у Нушићевој Госпођи министарки, и истоимени лик 
у другој глумачкој верзији остварен у другој представи, који је по много чему друкчији и 
толико ослобођен пд претходног – као да га први пут игра: то се остварило у представи под 
насловом Фамилија госпође Министарке. 

То је била експериментална и потпуно нова текстуална композиција из чијег центра буја нова 
сцена фамилије Госпође министарке, која ће се због звоје нове позиције преображавати или 



смисаоно трансформисати, јер ће око ње – такође из нове позиције и у духовном смислу 
преображене – деловати и остале сцене осмишљено преузете уз Нушићеве комедиографије, 
али тако да све заједно – не дописујући им ни једну реч – новоостварена композиција 
достигне убедљиву драматуршку целину, с циљем да се што више приближи утиску као да је 
то аутохтона и од стране самог Нушића – створена особена комедија. Дакле, то није 
драматизација комедије Госпође министарке, већ је “извлачење” нове, особене комедије из 
Нушићеве комедиографије. 

У таквој особеној композицији – без обзира на то што се састоји из појединачно познатих 
сцена – све оне у новом и неочекиваном међуодносу делују – неочекивано, а и стваралачки – 
на нов начин. Ето, зашто се и УјкаВаса у тумачењу Ђорђа Вукотића мора изнова рађати и 
изнова развијати – да би могао одговарати новим композиционодраматуршким условностима 
и редитељским стремљењима... Ђорђе Вукотић је у томе изванредно успевао, захваљујући 
свом истраживачком елану и истрајности, а и сценској инспиративности и изражајној 
дисциплини целог ансамбла (тиме су ме као редитеља одушевили), јер у представи 
импозантно учествују сви (њих 30 извођача, заједно са Ђорђем Вукотићем) у спомен 
50годишњице Нушићеве смрти (1938). 

А Нушић – и кад је морао да издахне – у ствари – није умро: остао је у својим комедијама 
које нам помажу да се, заједно с њиме, смејемо – чак и кад бисмо имали због чега и плакати... 
Смех је победа над свим и свачим, па и победа над умирањем: уместо оних који морају да 
“оду” – смехом се бране они који остају и смеју се кад год могу – док живе, да не би због тога 
како живе – исувише јадиковали... 

ИИИ 

Рекосмо: Ђорђе Вукотић је још пре више од 40 година могао онако надмоћно – захваљујући и 
својој глумачкој конституцији тела и духа – да се брзо, лако и податно преображаваиуНушића 
– “лично”, подсећајући да то није резултат само спољашње маске и маскирања, него и 
необјашњиве глумачке моћи да се помоћу глуме буде и оно што у стварности – није могуће, 
али у сценској стварности све може да бива, и све може да буде, и то тако неодољиво да све 
то, и најсуровија стварност, мора да усвоји као победу над самом собом – признавајући глуму 
као надмоћ стварности вишег реда: то је сценска, глумачка, позоришноуметничка стварност... 

И кад је Ђорђе Вукотић доказао колико може – ликом и понашањем – споља “личити” на 
Нушића (који је – као што знамо – примљен у Српску академију наука тек после извесних 
заобилажења), можда зато је и Ђорђе Вукотић морао – тек после “заобилажења” – добити 
награду за животно дело глумцакомичара (како би “личио” на Нушића и на тај начин) и 
званично ући у ред врсних глумацакомичара: а да се глумацкомичар уистину буде – мора се 
због тога и невидљиво горети и сагоревати, бивајући и трагичар... Неизбежно двојство је усуд 
и глумца, и позоришне уметности уопште... 


