
Дра ги при ја те љи, по што ва о ци ли ка и де ла Сло бо да на Сто-

ја но ви ћа, до бро до шли у ње гов град!

 Ве ли ки опус ко ји је овај драм ски пи сац оста вио иза 

се бе је, за пра во, са мо део раз ло га за што Сто ја но ви ћа сма-

тра мо за јед ног од оних, ко ји су си но ним на наш град.

 На ма, По жа ре вља ни ма, под јед на ко ва жан мо тив да 

се њи ме хва ли мо су и ње го ва лич ност, ду хо ви тост и ка рак-

тер, ко ји још увек пам те сви они ко ји су има ли сре ће да га 

и лич но упо зна ју.

 Сло бо дан Сто ја но вић је, као и оста ли пи сци, у сво ја 

де ла пре та као до га ђа је и љу де из сво је око ли не, ти по ве лич-

но сти ко је је сре тао у сва ко днев ном жи во ту. Ју би леј се ри је 

Ви ше од игре, још јед ном нас под се ћа да су у њој опи са не 

мно ге аутен тич не лич но сти из По жа рев ца уочи Дру гог свет-

ског ра та.

 На не ке од ли ко ва из ове не за бо рав не тв се ри је Сло-

бо да на Сто ја но ви ћа смо по но сни, за не ке би смо ви ше во ле-

ли да ни су би ли одав де, али смо сви сло жни око исти не да 

је Ви ше од игре сло је ви та при ча, ван вре ме на и сви ма на ма 

до бро зна на… Па, иако је сви ма до бро по зна та, ова ко ве ро-

до стој но је мо гао да је пре не се са мо пра ви мај стор, ка квих 

је ма ло не са мо да нас, не го и кроз исто ри ју у све ту драм-

ске умет но сти.

 Си гу ран сам да ће те се сло жи ти са мном – да глу мач ке 

ве ли чи не из ове се ри је, по пут Па вла Ву и си ћа, Сло бо да на 

Али гру ди ћа, Зо ра на Рад ми ло ви ћа, Во је Бра јо ви ћа, Ми ће То ми-

ћа, Ни ко ле Си ми ћа и оста лих, не би при ка за ли на де лу сво је 

уме ће, да ни су има ли ис пред се бе та кав из у зе тан сце на рио.

Дра га на Бо шко вић
Мно го ви ше од игре





 Те ле ви зиј ска се ри ја Ви ше од игре је при ча, по сле ко-

је смо че сто, у на шој око ли ни, тра жи ли ти по ве као што је 

био Гу ли вер, Ле ка Бан крот, Ко сто ло мац, Бе чић… Сме ја ли се 

де та љи ма и ре пли ка ма, али, у исто вре ме, че сто оста ли за-

ми шље ни пред пре ци зно опи са ним си ту а ци ја ма ве ли ких 

те шко ћа и жи вот них иза зо ва.

 Та кав је био Сло бо дан Сто ја но вић.

 Ствар ност ни је улеп ша вао, го во рио је о ле пим и ру жним 

стра на ма жи во та, али је увек на ла зио оправ да ња за људ ске 

гре шке, оста вља ју ћи нам по ру ку да ни ко ни је са вр шен…

 Осим, мо жда, ње го вог де ла, ко је је и да нас, осам на ест 

го ди на по сле ње го ве смр ти и че тр де сет го ди на од еми то ва-

ња ње го ве нај зна чај ни је те ле ви зиј ске се ри је за све нас мно го 

ви ше од игре, а он мно го ви ше од пи сца!“

Са из ло жбе о 40 го ди на од еми то ва ња „Ви ше од игре“ у По жа рев цу





 Ова ко ср дач но и ори ги нал но се, на Да ни ма Сло бо да на Сто-

ја но ви ћа 2018, обра тио мо го број ној пу бли ци и го сти ма пред сед-

ник Скуп шти не Гра да По жа рев ца, го спо дин Бо јан Илић.

 Скуп у По жа рев цу, ок то бра 2017., био је упри ли чен у де ко-

ру из ло жбе о че тр де се то го ди шњи ци тв се ри је Ви ше од игре и при-

су ство ва ли су му, осим По жа ре вља на, и ак те ри јед не од нај слав-

ни јих се ри ја РТС, на че лу са ре ди те љем, Здрав ком Шо тром.

 „Ви ђен си за Ива њи цу“, пре ти ла је го спо ђа Жив ка Ми-

ни стар ка свом зе ту Че ди. А на ма је Ива њи ца оста ла у се ћа-

њу као нај леп ше ме сто у ко ме смо ра ди ли. За што је на нас 

тај град био пун дра жи? За то што ни је ве лик (та да био), не-

го је та ман ко ли ко тре ба, за то што је у до слу ху са зе ле ним 

па ди на ма бр да, ко ја га бли ско окру жу ју, па што ре чи ца Мо-

Здрав ко Шо тра





ра ви ца про ти че, пра ве ћи во до пад, а и са ми жи те љи, при-

сни и не по сред ни (бар та да). А ако на то на до ве же мо на шу 

ра дост што ра ди мо не што што нам се ве о ма до па да, раз ја-

сни ли смо и шта је чи ни ло наш бо ра вак у Ива њи ци ле пим, 

ју ла се дам де сет пе те…“

 Глав ни ју нак, Пе тар Бо жо вић, за су зио је, го во ре ћи о мла до-

сти, ко ју је обе ле жи ла тв се ри ја Ви ше од игре:

 „Ка да се чо век са ове да љи не се ти свог де тињ ства, та ко 

ме не под се ћа сни ма ње ове на ше ле ген дар не се ри ја и на див-

ног чо ве ка Сло бо да на Сто ја но ви ћа… Као се ћа ње на не ко то-

пло и не за бо рав но де тињ ство… Ја сам на шег Сло бу знао још 

ка да сам био сту дент, док сам био сти пен ди ста Бе о град ског 

драм ског по зо ри шта. Он је та да био умет нич ки ди рек тор и 

та да сам већ са ра ђи вао са њим. Тек по сле де се так го ди на се 

по ја ви ла ова из ван ред на се ри ја. Док ми је при чао о њој, ја 

сам се, опет, се ћао де тињ ства, свих дра гих љу ди из мо га се-

Пе тар Бо жо вић





ла, док је го во рио о ли ко ви ма ко ји су да нас исто ри ја на шег 

фил ма… Од ко јих, ето, мно ги ви ше ни су са на ма. „Ка ква див-

на по де ла“, ка ко је ре као Љу ба Та дић, ше та ју ћи по Но вом 

гро бљу у Бе о гра ду. Сва ки пут ка да по но во гле дам „Ви ше од 

игре“, ја осе ћам као да ни су умр ли, не го још жи ве, са мном…“

 Ди ван глу мац, бард срп ског глу ми шта, Вла ста Ве ли са вље-

вић, про ши рио је при чу:

 „Сло бо дан Сто ја но вић је био и мој умет нич ки ди рек-

тор у Бе о град ском драм ском по зо ри шту. Ста вио на ре пер-

то ар „На ле ђи ма је жа“, дра ма ти за ци ју ро ма на Сте ва на Ја-

ко вље ви ћа. Ме ђу на ма је био и Ни ко ла Ми лић, ко ји ни је 

имао мно го тек ста… Сло ба му је, на ње го ву мол бу, до пи сао 

текст. Ни шта на ро чи то – цве ће у Ср би ји. Ми лић је ре дов но 

за то до би јао фре не ти чан апла уз на отво ре ној сце ни! Та кав 

пи сац је био Сло бо дан Сто ја но вић!… Ја сам, на жа лост, био и 

Вла ста Ве ли са вље вић





на ње го вој са хра ни… На ста ром гро бљу у По жа рев цу… До-

шао је је дан ром ски ор ке стар, бу бањ, ви о ли на, хар мо ни ка… 

Над ков че гом го во ре при ја те љи.Фи лип Да вид, се ћам се… 

По ди жу ков чег, да га но се у ка пе ли цу. Пред ка пе ли цом, овај 

ор ке стар по чи ње да сви ра Ле њи нов „По смрт ни марш“. У 

истом тре нут ку, ка да по ди жу ков чег, са цр кви це по чи њу да 

зво не зво на! Ето шта је он био у ста њу да ује ди ни!… То сам 

до шао да вам ка жем!“

 Љи ља на Дра гу ти но вић се, по соп стве ном при зна њу, на шла 

пред пре те шким за дат ком:

 „Ле то. Пра шња ва Ива њи ца по обо ди ма уског ас фал та. 

Ноћ и кор зо, ко јим сам ше та ла, као Ми ли ца Ба би ца (пр ва уло-

га), тра же ћи по гле дом мо ју љу бав, Да ни ла, ко га је играо ве ли-

ки глу мац и мој при ја тељ за у век, Пе тар Бо жо вић… Мно о о го 

го ди на ка сни је, Сло бо дан Сто ја но вић иде са на ма у Шид, на 

Љи ља на Дра гу ти но вић


