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Идиотка

За Ивану Жигон, ћерку Јелене и Стеве, није довољно рећи – ћерка познатих 
глумаца. Она је одавно престала бити само то. Успјела је оно што успијева 
само ријеткима, успјела је изаћи из сјенке познатих родитеља и постати 
нешто своје, нешто особено, постати – Ивана Жигон. А то је постала на 
најтежи могући начин, бавећи се управо оним по чему су јој родитељи 
познати – глумом. 

Ивана је, као дјевојчица, помињала глуму као могући каснији избор. У кући 
Жигонових су то схватали као жељу једне од многих дјевојчица које су у том узрасту 
маштале да постану глумице... све до једне сцене у дворишту. Бранећи свог пса од много 
већег комшијског, мала Ивана се тако извикала на комшију да је Стево тада помислио како 6и 
његова дјевојчица можда и могла бити глумица... Његов истанчани осјећај којим је 
препознавао даровите глумце и повјеравао им главне улоге у представама које је режирао, 
није омануо ни код властите ћерке. А мало је недостајало да она ипак не постане глумица. 
Завршивши већ музичку школу, размишљала је Ивана и о музичкој академији... као и о 
руском језику и књижевности. Одушевљавала се Достојевским од малена, учила руски због 
његових књига, да би их чи-тала на изворном језику. Ипак, појавила се на аудицији за ФДУ 
као Настасја Филиповна... и прошла. Дипломирала је онако како је и започела – као Настасја. 

Почела је играти као млада глумица и прилично брзо престала бити било чија “ћерка”. 
Наиме, на сцени, када се подигне завјеса, није било ни маме Јелене, ни тате Стеве. Само 
Ивана са осталим глумцима у представи. За мање даровите глумце био би пех да их, на самом 
почетку, “западну” захтијевне улоге. За Ивану је то била срећа. Имала је прилику да се 
докаже у “правим” представама. Добила је Статуету ћурана у Јагодини 1991, за најбољу 
женску улогу, улогу Памеле у Женском оркестру Жана Ануја. Пет година касније, за Коштану 
добија више награда на разним фестивалима – Јоаким Вујић, Стеријино позорје, Земун фест, 
Параћин. Ипак, више од свих награда, Ивана воли Њега, замишљеног Њега у мраку дворане 
Народног позоришта, Њега за кога глуми, за кога живи током представе... Њега – Гледаоца. 
Публика је то осјетила и узвратила љубав, ону љубав за коју сваки глумац живи, а коју само 
одабрани заиста и добију. 

Нажалост, иако је све кренуло како се само пожељети може, судбина је уплела прсте у 
Иванин приватни живот. Тешка болест је одваја од сцене и много чега другог на неко 
вријеме... Борац какав јесте, враћа се на сцену и посвећује јој се са још већом страшћу. Игра 
своју Настасју Филиповну, улогу коју живи још од првог сусрета са Достојевским у својој 
тринаестој години, улогу којом и започиње и завршава своје званично глумачко образовање. 
Игра и Нину Заречну. Обе улоге игра сјајно, са необичном страшћу, силно се надајући да јој 
то неће бити и посљедње улоге. Обе представе, и Идиота и Галеба, режирао је Стево Жигон, 
а колико је “попуста” ћерка имала код тате, најбоље говори догађај који Ивана врло добро 
памти. На једној напорној проби, једној од многих које су претходиле представи, још увијек 
непотпуно опорављена од тешке болести, Ивана је завапила: “Тата, лакше мало. Још се нисам 
потпуно опоравила. Не могу више”. Стево је мирно одговорио: “Ако не можеш, врати улогу.” 

Улога није враћена, напротив... позлаћена је играњем на сцени! Идиот је игран и на чувеној 
сцени Малог театра у Москви, чак и на руском језику! А награђен је и “Златним витезом” 
2004. године. 
Прије својих тридесетих, Ивана Жигон је успјела нанизати (али и добро одиграти!) класичне 
улоге Дездемоне, Лејди Макбет, Елизе Дулитл, госпођице Јулије, Нине Заречне, Настасје 
Филиповне... Ниска какву само пожељети може свака млада глумица жељна сцене. Успјела је 
постати див-рецитатор, у најбољем значењу те ријечи. 



Ипак, чак ни то није у потпуности испуњавало увијек живи дух Иване Жигон. Постаје 
предсједник Друштва српско-руског пријатељства 2002. го-дине. Био је то пун погодак! Права 
личност за такво мјесто! Кроз Друштво успијева многе важне личности у Русији 
заинтересирати и покренути да на Косово и Метохију стигне велика количина помоћи, а и 
сама веома често борави са својим народом на Космету. Готово сва тамошња дјеца упознала 
су је лично и завољела... Она их води, њих 520, из жицама ограђених простора у којима живе 
и одрастају, на незаборавно љетовање у Русију! Са друге стране, одводи у Русију и скупину 
“голооточана”, људи у дубокој старости, да им испуни давнашњи сан... 

Све то вријеме, Иванин жар се никако не задовољава само представама. Заљубљеник у 
стихове и у њихово ту-мачење (особина наслијеђена од мајке Јелене), Ивана бира и прерађује 
изванредну Пркосну песму Добрице Ерића. Говори те стихове (али и чудесну Грачаницу 
Десанке Максимовић, и многе друге) широм Србије надахнуто, сасвим проживљено, 
изванредно... Управо Пркосна песма постаје њен “заштитни знак” код многих који је нису 
гледали ни у једној представи... Са Пркосном песмом обилази и свијет, говорећи је на пет 
језика. 

Фебруара 2005. окупља дјецу са Косова и Метохије у Бањи Ковиљачи, и са њима, за свега 
седмицу дана, увјежбава представу! Од дјеце која се тиме никада нису бавила, за 
невјероватно кратко вријеме, успијева направити праве мале глумце који говоре стихове 
наших највећих пјесника од XИВ вијека до данашњих дана, али и пјевају косовске пјесме. 
Тако створен дјечији антички хор добија име “Косовски божури”. 

Прво “ватрено крштење” бива на сцени Народног позоришта, уз израван ТВ пренос, 17. 
марта 2005. године. Дјеца блистају на великој сцени, гледаоци се диве... а само они који знају 
како је и колико дуго представа спремана, знају да је Ивана успјела направити право чудо. 
“Косовски божури” нижу наступ за наступом... по Србији, Црној Гори, али и по 
иностранству. Спремајући се у аутобусу, током путовања, или по хотелским собама, дјеца 
увјежбавају представу на енглеском и изводе је у Паризу. Увјежбавају је и на руском и за Дан 
побједе, на великој обљетници побједе над фашизмом сијају у Москви. У Кремљу, пред 7000 
људи износе своје косовско богатство... и бивају награђени огромним пљеском, али и многим 
сузама... У Бјелорусији, у Минску, Божури добијају и посебног “Златног витеза”. 

Те двије “божурске” године за Ивану су значајне, најзначајније у животу. Не само због глуме 
и сцене, и не само зато што се кроз рад са дјецом развија и у сценаристу, и у режисера. Заиста 
се све стекло у те двије године, баш као што се читави животи стекну у једној представи на 
сцени... 
Крајем 2005. са земне сцене заувијек силази Стево Жигон. Тежак ударац којег подноси 
стојички, знајући већ тада да је теоретску могућност да остане у другом стању, коју су јој 
давали љекари, искористила и да је полако претвара у стварност... Преплићу се трудноћа и 
повратак болести, преплиће се смрт вољеног оца и могућност рађања сина... На Видовдан 
2006, прво одлази на пола године преминулом оцу, а затим на удају, на брод који плови 
Савом... На Ушћу изговара своје “да”. На свадби, у кругу њених најближих, налазе се и 
“Косовски божури”. 

Након успјешно одржане трудноће рађа сина, Стеву... али и буквално одмах након доношења 
на свијет новог живота, почиње још једну битку за властити живот. Улогу мајке не напушта 
ни тада. Напротив! Страсно је игра, црпећи из себе снагу која запрепашћује чак и оне који 
знају какав је борац. Упорношћу, тврдоглавошћу, храброшћу, али прије свега – љубављу! – 
поново побјеђује опаку болест. Посвећује се сину у потпуности, али се истовремено враћа и 
својим “ Божурима”. Још мамурна од посљедње операције, са тек минулом анестезијом, сједа 
поред телефона и договара поновно окупљање марта ове године. 

За многе који су је гледали само на сцени, Ивана Жигон је чудесна глумица, глумица која 
плијени и одушевљава необјашњивом снагом тумачених улога. За оне који истовремено прате 
и њену посвећеност добротворном раду, постаје оличење Косовке дјевојке двадесет и првог 



вијека. 
Ипак, они који је добро познају, знају да се она свиме што ради, свиме што живи и свиме што 
јој се дешава, заправо корак по корак примиче све ближе и ближе свом омиљеном лику – 
Идиотки. 


