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Неко ми је украо живот 
Мара Кнежевић Керн: “Неко ми је украо живот – Разговори са Стевом Жигоном”, 

Издање Слободана Машића, Нова 217, Београд 2008. 

У познатој и признатој Машићевој едицији Нова до сада су објављене четири 
књиге чији су аутори глумице и глумци: Мирјане Коџић: Венеција,  
Драгољуба Гуле Милосављевића: Песме о реци, војницима и позоришту, 
Бранка Плеше: Љубав у Венецији и Раде Ђуричин: Тајна црне руке. 

Сада се појављује пета, о Стеви Жигону, њим самим, из пера саговорнице, 
књижевнице Маре Кнежевић Керн. 

Познато је да су у свету секретари познатих књижевника, уметника уопште, 
често водили неку врсту дневника и бележили разговоре с великанима и да су таква 
сведочанства веома цењена, по много чему незаобилазна за боље разумевање одређене 
уметничке личности. 

Напоменућу таква два случаја. Јохан Екерман објавио је Разговоре са Гетеом, бележећи 
мисли великог писца, као његов секретар последњих десет година књижевниковог живота. 

Секретар чувене Саре Бернар, Питу, записивао је у перо њену аутобиографију, данас веома 
цењену књигу за тумачење уметности незаборавне глумице, редитељке, драмске ауторке и 
директорке позоришта. 

Мара Кнежевић Керн, стицајем занимљивих околности, уз помоћ свог издавача Слободана 
Машића, дошла је у додир са Стевом Жигоном, и то познанство убрзо се претворило у 
пријатељство, она је постала његов саборац, његова верна публика, и што је најзначајније, 
сведок његовог погледа на свет и уметност. 

Тако се пријатељство преточило у ову књигу, а трајало је последњих осам година, од августа 
1998. до кобног децембра 2005. године. 

Мара Кнежевић Керн бележи, на почетку књиге, важну индикацију: 
“Кад је приметио да записујем његове интелектуалне бравуре, почео је да се игра памећу”. Ко 
је имало познавао Жигона ван сцене, разумеће добро значење синтагме игра памећу. Тиме се 
осветљава основни мисаони ток ове изузетно занимљиве и драгоцене књиге. Жигон је умео 
да фасцинира саговорнике, али се нашла само једна особа која је имала храбрости, 
истрајности, бескрајно много стрпљења и љубави да током више година добије и забележи 
драгоцене аутобиографске исповести. Увек сумњичави, неповерљиви уметник, какав је био 
хировити Жигон, отварао се књижевници искрено, у мери колико је то себи допуштао. 

Илустрације ради исписујем из књиге карактеристичан дијалог. 
Ауторка каже: 
“Напоран си, искључив, пун себе...” 
Жигон на то додаје: 
“А уз то сам задрт, самољубив, нетолерантан. Ако ме прихваташ – значи да си ме достојна”. 
На другом месту Жигон саговорници каже: 
“Бојим се да ћу постати твој овисник: ја волим да ми се диве!” 

Ето, у таквим парадоксима, у полу-збиљи Жигон је уживао. Умео је да води разговор на 
најразличитије теме, и тада би се сналазио као риба у води, бивао луцидан, покаткад горак, а 
истовремено спреман на шалу на свој (али и туђ) рачун. Умео је да барата, да жонглира 
обртима и парадоксима изазивајући ефекат код саговорника, као да је на позорници. 



Задивљујућа је чињеница да је Мара Кнежевић са изванредном спретношћу бележила 
Жигонове језичке и интелектуалне вратоломије, да је сачувала његов тон исказа, ритам 
реченични, упадице, Жигонову особену лексику српског језика, у којој је уживао. Стиче се 
утисак као да сваког дана прелистава Вуков Рјечник. Уживао је у акценатској 
непогрешивости сваке своје изговорене речи. 

За свако ближе изучавање Жигонове глумачке, а посебно редитељске поетике, ова књига ће 
остати незаобилазна. Њоме ће уметник Жигон постати приснији, разумљивији, његова 
величина ће добити нову димензију, естетску али и људску. Сваком љубитељу позоришне 
уметности, а посебно позоришним почетницима – младим глумцима и редитељима, 
послужиће као кључ за улазак у тајне стваралачке радионице Стеве Жигона. 

Наводим тек неколико бисера Жигонових иноваторских дефиниција и занатских тајни. Нпр. 
како и зашто редитељ скраћује драмски текст (“Зато да би се од шуме видело дрвеће”); у 
чему је смисао глуме (“То је оно кад се природност стилизује до степена општег значења. Зато 
је глума више од живота!”); у чему је суштина глуме (“Многи не знају да глума није само 
вештина говорења – говор је само један од паралелних поступака. Не треба мислити о томе 
како би личност коју играш нешто учинила – гласно, тихо, шапатом – него шта би учинила. 
Значи не придев (прилог!) него глагол! Глума је радња, а не звучна интерпретација текста!); у 
чему је суштина уметности (“Не волим кад се људи диве неком делу зато што је тако 
животно. Уметничко дело не треба да буде огледало живота, већ огледало животу; уметност 
треба да ствара паралелан живот; не треба да буде потврђивање искуства људи, већ да говори 
о појавама које су изван искуства – треба да створи наџивот, да живот у њему не види себе, 
него нешто што му није познато, нешто тајанствено што га обогаћује, зачуђује... у шта не 
може да поверује, а да ипак буде импресиониран. Уметност треба да се, на известан начин, 
прави немоћна пред лепотом живота и да га натера – варајући га – да поверује да постоји 
нешто лепше од њега самог”). 

Жигон је исказао читав есеј, скицу за, нажалост, ненаписану студију о функцији 
сценографије у својим редитељским поставкама, веома луцидну, оригиналну по решењима, 
модерну по схватањима. Тако о функцији столице на сцени каже. “Као редитељ столице сам 
избегавао или, кад су већ биле неопходне, користио у сврхе сасвим супротне од седења”, 
наводећи маштовите и неочекиване функције столица у Пигмалиону, Хамлету, Отелу. 

Могао би се набрајати читав низ других жигоновских редитељских иновација, нових виђења 
класике домаће и стране, нпр. Крлежине Агоније, Шекспировог Отела, Достојевског, Чехова 
посебно. Његова заљубљеност у руску класичну књижевност и драму је позната, а из исказа у 
овој књизи дознаћемо и зашто. 

Морам да напоменем, што је широј културној јавности, али и позоришном свету непознато, 
да су у Москви, у издању Малог театра, објављене 2005. године Жигонове театролошке 
студије о Шекспиру, Достојевском и Чехову, под насловом Монолог о театру. То је, колико 
знам, први наш позоришни уметник чији су радови преведени на руски. 

Да би слика о Жигону била што потпунија, напоменућу да ауторка није превидела да 
забележи и његове готово успутне самоироничне исказе, као што је онај о свом таленту за 
писање:
– “Ах мила, ја то само покушавам да запушим рупу кроз коју веје бесмисао”. 

Или црнохуморни предосећај краја: “Сањао сам чудан сан. Кажем ја неком: “Готово је са 
мном, ја сам отпевао своју галебову песму”, а он каже: “Не каже се галебова песма, већ 
лабудова песма”. Ја се збуним, па схватим да је тај у праву и констатујем обрадован: “Добро 
је, онда још нећу умрети пошто не режирам Лабудово језеро”. 

*** 

Доживљај света и уметности код Жигона иде кроз призму музике. Зато није случајно што му 



је симфонија омиљена музичка форма. У музичкој хармонији видео је редитељско решење 
позоришне представе. 

Најширом читалачком кругу биће најинтригантнија Жигонова размишљања о љубави, браку, 
о свим појединостима које живот чине. 

У свему долази до изражаја Жигонова потреба да појавама око себе и у себи, са лакоћом, 
даје право име. 

Уз све честитке на истрајности, виспрености и умећу опхођења са таквим уметником какавје 
био Стево Жигон, морам да изразим велику захвалност ауторки што је овом књигом трајно 
сачувала успомену на непоновљивог уметника, који ће остати трајно уписан у историји 
савременог српског позоришта. 

*** 

Ако дође до другог издања, волео бих да се легенде за три штампана фотоса исправе односно 
допуне. На страни 13, уместо у Дунаву стави у Дахау, на страни 62/63. допише на фотосу са 
Стевиног венчања да је између младенаца кум Вељко Марић, композитор, а да на страни 148. 
буду уписана имена четворо наших првих студената на школовању у Лењинграду: Љубе 
Богдановића, Огњенке Милићевић, Мирослава Беловића и Стеве Жигона. 

*** 

На крају, желим да додам да сам и сам понешто додао у славу Стеве Жигона, приређујући 
2003. године обимну монографију о њему као добитнику “Добричиног прстена“. Током рада 
са Жигоном упознао сам добро његов начин размишљања, његову уметничку поетику, коју 
сам са радошћу препознао у романескној дијалошкој прози Маре Кнежевић Керн. 

Жигона сам претходно дуго година познавао као редитеља, сарађујући по професионалној 
дужности у Новом Саду и Београду. Али, дружећи се интензивније с њим последњих година, 
пре његовог коначног одласка са овог гуравог света, стекао сам у њему истинског пријатеља, 
сабеседника непресушног врела идеја. Уједно сам препознао у њему великог патриоту, који је 
у Београду и Србији заувек нашао свој изгубљени завичај.


