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 ЈОЦА САВИЋ И ЊЕГОВО ДЕЛО
Поводом изложбе Шекспирова позорница Јоцe Савићa
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„Идеализам, симболизам, реализам, на-
турализам – једна ствар, много имена. Као да 
сваки заиста знатни песник, сваки прави глу-
мац све то не оличава заједно. Зар Шекспир, 
велики мајстор, није уједно идеалиста, симбо-
листа, реалиста и натуралиста?”

        
 Јоца Савић
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Говорити о неком нашем великану из прошлих времена, ка-
кав је Јоца Савић, сада, у 21. веку, не може се без извесне дозе 
патоса и загрцнутости, из захвалности за све што је чинио. Ње-
гова звезда једнако и све више сија на километарском путу срп-
ских великана, иако он већ одавно није са нама.

О Јоци Савићу, нашем новобечејском великану, писало се и 
говорило, али ни изблиза онолико колико његово дело заслужује. 
У Европи, па и свету, све се више проучава његово, и за данашње 
време, модерно схватање Шекспировог драмског опуса.

Скоро је невероватна и код нас мало позната прича о Јоци 
Савићу, глумцу, редитељу, педагогу, преводиоцу, писцу и нарав-
но, изумитељу Шекспирове позорнице, који је био међународни 
уметник у правом смислу речи. „Пореклом Србин, школован у 
Бечу, а уметнички сазрео у немачким позориштима, где је пости-
гао највиша глумачка и редитељска достигнућа, био је непогре-
шиви тумач не само немачке и европске савремене и класичне, 
него и античке уметности, а посебно љубитељ Дантеовог, Мо-
лијеровог и Шекспировог дела које је обожавао. Свој широки 
интернационализам неговао је на начин који није био својствен 
његовим колегама и савременицима. 

Говорио је течно неколико светских језика: немачки, енгле-
ски, француски, италијански, мађарски и наравно, српски.”1

1   Цитати преузети из књиге Јоца Савић: Драма и позорница, приређивача Душана 
Рњака, Позоришни музеј Војводине, Нови Сад, 1996.  
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Јоца Савић је рођен у Новом Бечеју (некадашњем Турском 
Бечеју) 10. маја 1847. године, од оца Василија, трговца и мајке 
Марије, домаћице, Аустријанке. У Новом Бечеју је завршио три 
разреда основне школе и са непуних десет година, с родитељима 
се одселио у Беч и тамо наставио школовање. Мајци Марији, ро-
ђеној Бечлијки треба да захвали изванредно познавање немачког 
језика, а оцу велики патриотизам и оданост српском пореклу и 
српској православној вери. После завршетка Реалне гимназије 
„Свети Јован”, отац је желео да Јоца постане трговац или архи-
текта, али Јоца је, на жалост својих родитеља, током школовања 
показао велико интересовање за глуму и кренуо стопама свог 
старијег брата, глумца, који није био талентован као Јоца и који 
је, потуцајући се, млад умро од сушице.

Савић је дебитовао у Шилеровим Разбојницима, у пред-
стави студената Бечког универзитета, улогом Карла Мора, стра-
сно рецитујући Шилерове стихове. Тада га је запазио Зонентал, 
познати глумац и првак бечког Бургтеатра и ускоро је почео да 
подучава Савића многим драмским улогама младих јунака и љу-
бавника, а подучавао га је и глумац Конради, такође првак Бург-
театра. Првим новцем зарађеним од давања приватних часова, 
плаћао је Јоца часове глуме коју је толико волео. Били су то до-
бри темељи на којима је млади глумац градио своју уметничку 
каријеру. Већ 4. октобра 1865. године,  одлази Савић у Базел, у 
тамошње Градско позориште, а затим, врло брзо, у Санкт Гален, 
где је имао боље услове за живот. 
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Вајмар

Дворско позориште Великог војводства у Вајмару
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Мало потом, чуло се за раскошни таленат младог глумца 
српског порекла, па он одлази у Аугзбург, град недалеко од Мин-
хена. Убрзо је Савића запазио Франц Дингелштет и позвао га 
да ради у Дворском позоришту Великог вајмарског војводства у 
Вајмару, где је ангажован 1. јула 1867. године. У том позоришту 
остао је пуних 17 година и ту је одиграо око 200 улога, већином 
младих јунака и љубавника, поглавито у озбиљним, али и комич-
ним комадима. 

Био је омиљен и успешан глумац. Обдарен лепотом и при-
јатним гласом, негованих и култивисаних манира, необично ин-
телигентан и свестрано образован, стекао је велики углед код 
позоришне управе и вајмарске публике.  

Улогом Мелхтала у Шилеровом Вилхелму Телу, а потом и 
осталим улогама, Савић је очарао тамошњу публику, искреном  
уметничком глумом и одмереним сценским понашањем, иако је 
вајмарска публика била веома захтевна, с обзиром на то да је ду-
гогодишњи управник овог Позоришта био сам Јохан Волфганг 
Гете.
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Беч

Дворско позориште Бургтеатар у Бечу
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Само на кратко време је Јоца Савић из Вајмара отишао у 
свој Беч, 1869, са 22 године, идући за редитељем Дингелштетом 
(који је постао директор Бечке опере) и одиграо на сцени чуве-
ног Бургтеатра тридесетак улога (од 1869. до 1870) у представа-
ма: Егмонт Гетеа, Марија Стјуарт Дависона, Нибелунзи Хебе-
ла, Јилије Цезар, Хамлет, Укроћена горопад Шекспира и друге. 
Савић је овај свој ангажман прихватио са одушевљењем јер је 
опет био у свом граду Бечу и играо је улоге младих љубавника, 
а тако исто је и публика, нарочито женска, прихватила њега, са 
одушевљењем.

Боравак у бечком Бургтеатру много је значио његовим суна-
родницима српског порекла, којих је тада у Бечу било око 10.000. 
Сви су они (трговци, занатлије, студенти) са великим занимањем 
и с нескривеним поносом пратили његов развој. 

Временом, Савић је почео да добија све веће и важније уло-
ге, у којима се његов раскошни таленат полако откривао. У све-
му су му помагали глумац Зонентал и директор Хајнрих Лаубе. 
Али, нажалост, код редитеља и глумаца старијих колега, то је 
изазивало љубомору, завист и страх, па су престајали да му дају 
улоге, како би га се решили. 
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Позоришни листић из Шекспировог Млетач-
ког трговца од  25. априла 1872. године, позо-
риште Великог војводства у Вајмару. Савић 
игра Саланија, Антонијевог пријатеља.

Позоришни листић из Гетеовог Клавига од 
 15. маја 1872. године, позориште Великог 
војводства у Вајмару. Савић игра главну 

улогу, краљевог архивара Клавига.
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Пошто је због њега избио отворен сукоб у Позоришту, он 
се поново вратио у Вајмар, добивши од тамошње управе веома 
примамљиву глумачку понуду. У Вајмару, у Дворском позоришту 
Великог војводства остао је од 1867. до 1869. и од 1870. до 1884. 
године, дакле пуних 17 година, и ту је постигао своју глумачку и 
редитељску зрелост и заокружио значајан део уметничког пута и 
неуморног рада.

 У Вајмару се Савићев таленат размахнуо, играо је у свим 
драмским жанровима (у трагедијама и комедијама) и био љуби-
мац вајмарске публике и вајмарског војводе. Његова глума је уни-
соно оцењивана као очаравајућа, темпераментна, топла и жива. 
Притом је  Савић био свестан свог утицаја на публику и неговао 
је своје глумачко умеће пуно страсти и емоција. Играо је преко 
200 ликова на сцени; у Шекспировим комадима: у Хамлету Ла-
ерта, у Магбету Малкома, у Млетачком трговцу Лоренца, у Сну 
летње ноћи Лисандра, у Много буке ни око чега Клаудија, у Кра-
љу Лиру Едмунда, у Ричарду II и Хенрију IV насловне улоге, у 
Отелу Касија, у Укроћеној горопади Лућенца, у Хенрију VIII Вој-
воду од Сафока, у Ромеу и Јулији Ромеа. Играо је и у комадима: 
Сплетка и љубав, Вилхелм Тел и Дон Карлос Шилера, Клавиго, 
Ифигенија на Тауриди и Фауст Гетеа, и многим другима. 

Године 1869. играо је у Шекспировом Ромеу и Јулији Ромеа, а 
Јулију је играла глумица Луиза Шарл, у коју се Савић страсно за-
љубио, а 1871. године су се венчали, добивши дозволу од управе 
Позоришта. Од тада су веома често играли заједно и били одани 
једно другом, иако нису имали порода. Њихов брак је био веома 
складан и трајао је све до Луизине смрти 1813. године. У Вајма-
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ру, они су се кретали у друштву учених 
људи и колега, а често су били и са вај-
марским војводом коме је Савић читао 
француске класике у оригиналу. 

Јоца Савић је био познат као ве-
ома вредан, студиозан и упоран, об-
дарен реторичком вештином, финог 
језичког израза, лепог и отменог го-
вора, маштовит и пун идеја. Захваљу-
јући поменутим врлинама, поверава-
не су му и режије појединих комада. 
После првих редитељских успеха у 
Вајмарском позоришту, Савић се пред 
крај своје глумачке каријере све више 
опредељивао за режију. 

Као цењеном и племенитом чове-
ку, понуђено му је место позоришног 
редитеља, што је он 1875. године и 
прихватио.

Редитељским радом се бавио све 
до 1884. године, показујући неверо-
ватну савесност, одмерен и префињен 
укус и сигурност у тумачењу пишче-
вог текста. 

Како је време пролазило, све се 
мање бавио глумом, а све више режи-
јом, нарочито због бројних афера и не-

Дворско позориште Великог војводства у 
Вајмару, Шекспир, Ромео и Јулија, представа 

од 20. фебруара 1869. Јоца Савић игра Ро-
меа, а његова будућа супруга, Луиза Шарл, 

Јулију
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пријатних прича које су му биле намешта-
не без икаквих реалних основа. Као врло 
правичан и частан човек, често је морао да 
оштро и упорно брани своју част.

Али, нажалост, како је време одмица-
ло, Савић је све чешће обољевао од тешких 
прехлада и катара плућа, глас му је био до-
ста тешко оштећен, такође, жена Луиза му 
се разболела и више није могла да игра, а 
имао је и обавезе око остарелог оца, тако 
да је много времена проводио у кући. Око 
1884. године, Савић се тешко разболео и 
није могао ни да глуми, ни да режира, па је 
управа Позоришта нашла замену за њега. 
Пошто је то била скандалозна одлука, Савић 
је затражио пензију за време које је провео у 
вајмарском Позоришту, али је био одбијен. 
Све новине су писале о тој неправди, јер је 
Савић био у немилости. Зато је одлучио да 
напусти ово своје омиљено Позориште, ра-
скинувши уговор пре истека.

Свечано се опростио од вајмарске пу-
блике која га је и даље обожавала и показа-
ла му своју бескрајну захвалност за његов 
несебични рад и незаборавне представе 
које им је подарио. (Те вечери добио је пре-
ко 60 венаца.)

Дворско позориште Великог војводства у 
Вајмару, Шилер, Дон Карлос, представа од 

8. маја 1872. Јоца Савић игра Дон Карлоса, а 
његова супруга, Луиза Савић, Еболи
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Минхен

Краљевско дворско  и национално позориштe  у Минхену
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После тога, на кратко је са женом Луизом отишао у Мајн-
хајм 1884. године, у Шилеров родни град, да би се 1885. године 
одазвао позиву Краљевског дворског и националног позоришта 
у Минхену, једном од најбољих и најчувенијих у Европи, где 
је постављен за вишег редитеља у драми. Неуспеси и препре-
ке нису спутали и обесхрабрили Савића, напротив, он је увек 
отварао нове, све значајније фазе у свом раду и развитку. Тада 
почиње богати и разноврсни минхенски период његовог умет-
ничког стварања. Његов рад у Минхену може се поделити на два 
периода или две фазе. Прва фаза обухвата период од пуних 20 
година његовог редитељског рада на драмској сцени минхен-
ског Позоришта (од 1885. до 1906), на којој је остварио своја 
најзрелија уметничка достигнућа и представио се публици као 
озбиљан, свестрано образован човек изузетног талента и вели-
ке радне енергије и умешности. У Минхену је остварио и своје 
највеће достигнуће – сценску реформу приликом извођења пре 
свега Шекспирових дела – такозвану Шекспирову позорницу 
или Шекспирбине. За све то време, бавио се Савић такође ин-
тензивно, превођењем и педагошким ра-
дом, трудио се да обогати репертоар до-
брим француским преводима драмских 
дела, учествовао у оснивању Удружења 
немачких сценских уметника, борио се 
за остварење њихових права и права на 
пензију и пензиони фонд, на чему су му 
сви они били веома захвални.



16

Плакат за Шекспировог Хамлета,  
 у Савићевој режији, на класичној позорници,

Минхен, 7. децембар 1895.

Плакат за Шекспировог Магбета,  
у Савићевој режији, на класичној позорници, 
Минхен, 22. март 1886.
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Други минхенски период почиње од његовог пензиониса-
ња, 1906. године и траје до краја његовог живота, 1915. године. 
У овом периоду најзначајнији су његови теоријски радови обја-
вљени у двема књигама: О сврси драме (1908) и Шекспир и по-
зорница (објављена постхумно, 1917), који представљају научно 
утемељење његових сценских реформи. 

Ту је 40 његових редитељских књига (књига у којима 
је детаљно описао извођење представа, од чина до чина, са 
цртежима сцене и мизансценским померањима), као и брошура 
Театар у природи из 1909, затим студија о првој представи 
Молијеровог Мизантропа из 1666, па превод на немачки Терезе 
Ракен Емила Золе, као и Савићев есеј Нови стил и предавање 
Глумац и публика, које је одржао у Минхену. 

Први део минхенског периода представља Савићев реди-
тељски рад у Позоришту, и то на традиционалној реалистичкој, 
декорисаној позорници, који траје од 1885. до 1. јуна 1889. го-
дине, када он установљава нову, Шекспирову позорницу, на ко-
јој започиње једна од најзаначајнијих и најплодоноснијих фаза 
његовог рада. Она траје до 1906. године,  када ова позорница 
престаје да постоји.

На класичној, декорисаној позорници Савић је режирао чи-
тав низ представа, а најзанчајније су: Софокле: Цар Едип, Едип На 
Колону, Антигона; Шекспир: Сан летње ноћи, Магбет, Ричард II  
и  Ричард III, Хенри IV, Перикле, Ромео и Јулија, Хамлет; Моли-
јер: Тартиф; Гете: Егмонт, Фауст I и Фауст II, Стела, Пандора; 
Лесинг: Емилија Галоти; Шилер: Разбојници, Девојка Орлеанка, 
Вилхелм Тел, Дон Карлос, Марија Стјуарт и многе друге. 
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Фронтални изглед Савићеве позорнице без кулиса, 
Б - предња позорница,  В - средња позорница са за-
весом, Г - улаз са завесом, Ђ - евентуална II завеса, 
 Ж - суфлер, З - електричар, И - евентуална ограда, 

Ф - прозор са завесом 

Основа новоуређене сцене у Минхену за извођење 
Шекспирових драма. Ознаке А су места за апарате 
за светло, означена места са Б су улази и излази са 

завесама, за драмска лица

Основа Савићевог идејног решења  
сцене без декора
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За 4 године, Савић је режирао 60 драмских дела, то је годи-
шње око 15 режија, или месечно једна до две режије, што је и за 
оно време, а нарочито данас, непојмљиво много. 

После толиког рада и искуства, Савић је осећао да се нешто 
мора променити када је Шекспир у питању, јер су његова дела 
била неодмерено скрнављена прерадама, скраћењима, дописива-
њима, чак и променом садржаја и смисла комада. Наиме, сцено-
графије и костими су били постављани у први план драме уместо 
самог драмског текста, што се Савићу који је одлично познавао 
изворне текстове Шекспирових драма, чинило недопустивим. 

„Шекспирова позорница имала је прворазредни реформатор-
ски значај јер је отворила нове могућности коришћења сценског 
простора БЕЗ ДЕКОРАЦИЈА”,  што је у оно време било незами-
сливо. Тиме је отворен пут новој рецепцији Шекспирових дела, 
без сталних пауза због промена декора, услед измене места драм-
ске радње, и цепкања целине драмске радње, а утицало је и на 
скраћење дужине представа које су трајале и по пет-шест сати.  

У остварењу својих иновативних замисли, Савићу је пома-
гао Карл Перфал, главни управник Дворског и националног по-
зоришта.

Савић је сам извео комплексан сценски рад и зато се Шек-
спирова позорница може сматрати искључиво његовим делом. 
„Пре свега, позорница је била ослобођена од декора, имала је 
само неопходне, лако покретљиве реквизите, а омогућавала је 
континуитет сценске радње, без непотребних прекида и дугих 
пауза.” Савићева позорница била је подељена у два дела: „сло-
бодна, отворена предња позорница прилично је улазила у гледа-
лиште (заузимајући готово читав простор прекривеног оркестра), 
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Плакат за Шекспирову трагедију Краљ Лир,   
у Савићевој режији, Минхен, 1. јуни 1889.

Сцена из представе Краљ Лир која је прва изведена 
 на Шекспировој позорници у Савићевој режији

Плакат за представу Јулије Цезар  
у Савићевој режији, Минхен  

3. децембар 1897.
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а иза ње се налазила задња или средња позорница, одељена од 
предње трима степеницама читавом њеном ширином и завесом 
која се размицала. Ова задња позорница служила је углавном за 
сцене које су се одвијале у мањем затвореном простору.”

„Управо захваљујући завеси која је одвајала предњу од зад-
ње позорнице, било је могуће да се истовремено игра на првој 
позорници, док би се друга припремала за наредну сцену. Дакле, 
представа се могла одвијати у трима просторним димензијама: 
на предњој или задњој позорници, или на целокупном простору 
једне и друге позорнице.”

Шекспирова позорница отворена је 1. јуна 1889. године, Са-
вићевом режијом представе Краљ Лир и протекла је тријумфал-
но. Премијери је присуствовало много значајних људи из целе 
Европе, међу њима и сам Хенрик Ибзен.

На овој позорници су извођени многи Шекспирови комади:
Краљ Лир (32 пута), Зимска бајка (13), Краљ Хенри IV (16, 

други део 12), Ромео и Јулија (49), Краљ Хенри V (10), Хенри VI 
(4), Kraљ Ричард II (9), Много вике ни око чега (44), Краљ Ри-
чард III (2), Укроћена горопад (13), Комедија забуне (7), Како 
вам драго (49), Симбелин (3), Магбет (8), Јулије Цезар (13).

На овој сцени изведено је укупно 347 представа (274 по 
Шекспировим делима), а сам Савић је на њој режирао 27 пред-
става (од тога 17 Шекспирових).

После ове представе (Краљ Лир), цео град се поделио на 
два табора – једни су били одушевљени новом Шекспирбином, 
а други су били против. Нажалост, Хамлета Савић никад није 
режирао на Шекспировој бини већ на конвенционалној сцени са 
декорацијама, иако је имао детаљно припремљену ову драму у 
редитељској књизи. Нису му дозволили.
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Али „захваљујући новој Шекспировој позорници, немачки 
глумци су почели да стварају нови стил играња са пуном кон-
центрацијом на текст, игром према публици, игром која је била 
испуњена психолошким нијансирањима, емотивна и природна”. 
Играно је без великих пауза, без сценографских и костимских 
претеривања, а генијални Шекспирови стихови су опет несмета-
но стизали до гледалаца, у континуитету сценске радње.

Савић се увек стављао на страну писаца–уметника, бранећи 
целовитост дела, сматрајући песниково дело извором песничке ле-
поте. Хајнрих Лаубе је говорио: „Опрема шкрта, представа богатаˮ 
и да је позорници потребан редитељ који ствара „за ухо, не за око.ˮ

За Савића је ОДМЕРЕНОСТ била права реч за складан ме-
ђусобни однос, којом се означавају „дубина и јединство садржа-
ја, слобода спољашње форме, прозрачност и прегледност глу-
мачке представе на сцени на којој се виде само песниково дело 
и уметност глумца.”

Савић се није слагао са Гетеом и Шилером, који су преводи-
ма мењали и омаловажавали великог Шекспира, „полемисао” је 
са Аристотелом, Кантом, Хегелом и другим филозофима о схва-
тању драмског дела.

Он се, заједно са Рудолфом Женеом борио против мајнин-
геноваца за права драматурга – поете, за дубинско улажење у 
битност песниковог дела кроз, како Савић каже, „унутрашњу 
режију”, насупрот дотадашњој „спољној режији” са претенцио-
зним сценографским детаљима, сјајним костимима, многоброј-
ним статистима и јефтиним светлосним ефектима. Иначе, уну-
трашња и спољашња режија су данас, у савременој позоришној 
науци, у теорији и пракси, уобичајени термини које је још пре 
сто година употребио Јоца Савић.
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Колико је рад Јоце Савића на стварању Шекспирбине био 
пионирски и револуционаран, не само у европским већ и у свет-
ским размерама, види се и по томе што су се представе на пра-
зној позорници почеле играти тек 60-тих и 70-тих година XX 
века у Европи, а код нас још касније. Савићевим следбеници-
ма могу се сматрати: Гордон Крег, Макс Рајнхарт, Георг Фукс, 
Адолф Апија, Питер Брук, Томас Ричардс и Јежи Гротовски (си-
ромашно позориште).

Међутим, даља судбина Савићева, када је крајем 1905. про-
славио 40 година уметничког рада, решена је 1906. године, када је, 
уместо унапређења у управника Позоришта у Минхену, закулисном 
игром, на то место постављен неко други. Савић је био принуђен да 
упути молбу за вишемесечно одсуство, а потом и за пензионисање.

Овим чином учињена му је велика неправда. После пензи-
онисања, све до своје смрти, 7. маја 1915. године, Јоца Савић се 
посветио писању студија и књига о позоришту и проучавањима 
Шекспировог дела.

У својим књигама, крунама његове каријере, од којих, 
нажалост, добар део није још преведен на српски, нити је 
објављен, он говори о борби за остварење нове, Шекспирове 
позорнице, о својим глумачким улогама и режијама, о својим 
напорима и искуствима и жељи да се тај његов сан и оствари. 

О Савићевој реформи највише су писали следећи листови: 
Berliner Tageblatt, Neue Wiener Presse, Neues Wiener Tageblatt, 
Augsburger Abendzeitung, Neue freie Volkszeitung München, 
München neuesten Nachrichten и други. 

Код нас су текстови о њему објављивани у новосадским 
листовима Позориште, затим, Јавор, Сцена и Летопис Матице 
српске.  
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Док је радио у Минхену, дописивао се са многим великим 
људима свога доба, као са Емилом Золом, чију је Терезу Ракен 
превео на немачки језик. А целог живота се интересовао за сво-
ју земљу и свој српски народ и за сва збивања у родном крају. 
Био је пријатељ са Теодором Стефановићем Виловским, који је 
скоро четири деценије касније писао у својој књизи о успоме-
нама на Јоцу Савића, дописивао се са Лазом Костићем, Анто-
нијем Хаџићем, Ђорђем Малетићем, Александром Јовановићем, 
Милорадом Поповићем Шапчанином и другима. Путовао је по 
Швајцарској и Италији, а једном проликом је боравио у Београ-
ду, Новом Саду, Бањалуци и Сарајеву. У Београду се на пријему 
срео са српским краљем Петром Карађорђевићем. 

У Минхену је бринуо о сваком сународнику који је од њега 
тражио помоћ. Подучавао је наше глумце, Милорада Гаврило-
вића, Витомира Богића и Добрицу Милутиновића, коме је по-
светио посебну пажњу и труд, а који је касније, у Србији, играо 
Шекспировог Хамлета. О њему лепо говори и наша чувена сли-
карка Надежда Петровић, која га је такође посећивала. И сви су 
о њему имали само речи хвале. 

Савић је одувек желео да учини нешто добро за свој српски 
народ, да режира и глуми у представама у Србији. Сви су му то 
одавде обећавали, али се то ипак никада није догодило, јер у Ср-
бији нико није предузео ништа да до тога дође. 

Преписка
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САВИЋЕВО ПИСМО АНТОНИЈУ ХАЏИЋУ
Малчезине, 8. јун 1905.

Мој многовољени и цењени пријатељу,
Јуче увече ми је стигло твоје драго писмо од 31. маја и пријатна вест која ми чини велику част 

да ме је према твом захтеву Управни одбор Српског народног позоришта у Новом Саду једногла-
сно изабрао за почасног вишег редитеља вашег позоришта. Захваљујем ти се мој искрено вољени 
пријатељу на овако лепој вести, на твом предлогу који ми чини велику част и осталој господи која 
су ме изабрала на тако високо место. Веруј ми, мој драги пријатељу, да ћу умети да ценим овако 
високо звање у пуној његовој величини. Лепа је то помисао, која мом срцу нарочито годи, да су 
моји земљаци, љубитељи уметности из моје најуже отаџбине приметили оно мало што сам успео 
да остварим у области пуно вољене позоришне уметности. За мене ће то бити снажан подстицај да 
и даље радим. Можда ћу бити у стању једном да напишем своје идеје надајмо се и у корист Српског 
народног позоришта које је тако захвално твојој иницијативи и бризи. Дакле, још једном најсрдач-
није и најискреније захваљујем теби и осталој цењеној господи из Управног одбора. 

Ову топлу захвалност нека искажу речи моје жеље за даљи успех, све најбоље и најлепши 
процват Српског народног позоришта у Новом Саду! Бог нек нам да!

Све најбоље теби, господину др Савићу, госпођи Савић и драгој Аници. Да ли ћу моћи још 
једанпут да дођем до Новог Сада на дуже време, то би ме веома усрећило.

Свом искрено вољеном пријатељу и земљаку,

Јоца Савић
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САВИЋЕВО ПИСМО ЛАЗИ КОСТИЋУ
Јоца Савић
Краљевски баварски виши редитељ у пензији
Оберстдорф, Алгој, Јакобихаус август 28. 1908.

Мој драги Лазо!
Искрено цењени и драги пријатељу.
Најлепше се захваљујем на Вашем драгом писму које ме је веома обрадовало. По-

слао сам Вам Екарта, јер сам знао да ћете се заједно самном радовати приказу и оцени 
моје књиге. На моју велику радост, Ваше драге и срдачне речи то ми потврђују. Знао сам 
да моја књига има велику грешку када је реч о економији књиге и да ће читаоца ставити 
на искушење стрпљивости, али ја је нисам тако писао за учене, већ за глумце који су 
жељни сазнања, који нису толико образовани, који нису имали књига и ако су их имали 
нису их могли читати у време бављења својом уметношћу. Због тога се појављују у књи-
зи понављања, духовна подвлачења. Глумци су тако срамежљиви вилењаци за столом, 
мора им се чешће понудити из исте посуде исто јело да би нешто узели. Недавно је та-
кође објављена изванредна критика моје књиге коју је написао врло угледни професор 
Фрајбуршког универзитета из Брајсгауа. Кад дођете једном приликом у Минхен, показа-
ћу Вам је, драги пријатељу. Практично изношење мојих идеја је у Божијим рукама. Знам 
ја да народ жели да има праву велику драмску уметност коју жели да игра.

***
Можда ће Вам бити такође интересантно да сазнате да ја од јануара подучавам 

једног младог глумца за српску позорницу – господина Витомира Богића из Београда. 
Он је веома надарен, веома интелигентан и веома вредан. Надам се да ће постати ва-
љан глумац и префињени уметник. Последњих месеци пажљиво смо студирали Хамлета 
према Вашем преводу. У децембру се враћа кући, врло радо бих га дуже задржао, али 
је интенданту веома потребан. Драги цењени пријатељу, да сам Вам тако често писао, 
колико сам на Вас мислио и о Вама говорио, добили бисте веома много мојих писама, 
али се двоструко више радијем кад ми пружите леп повод да Вам пишем. Овде у Оберс-
дорфу остајем до краја септембра. 

Све најлепше, у чврстој верности Вас грлим са најтоплијом братском љубављу, 

Ваш
Јоца Савић
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За свој рад Јоца Савић је добијао висока немачка и страна 
одликовања, као што су: Витешки крст IV реда Светог Михаила, 
Златну Лудвигову медаљу за науку и уметност, Краљевско пру-
ски крунски орден IV реда, Витешки крст саксонског соколског 
реда, Витешки крст  II реда хесенског високог војводства, Ор-
ден Филипа Храброг, Орден саксонско-ернестинског белог орла, 
Орден за заслуге анхалтског војводства за науку и уметност, Ор-
ден Светог Саве, Златну медаљу са круном Френтонског круга у 
Ларину и Златну Данте медаљу. Био је почасни члан Удружења 
немачких сценских уметника, а постао је и почасни редитељ На-
родног позоришта у Београду и Српског народног позоришта у 
Новом Саду, када је био у посети Београду и Новом Саду.

Јоца Савић је умро у Минхену, 7. маја 1915. године. Сахра-
њен је на градском гробљу у Швабингу, у алеји заслужних грађа-
на. Иако су му на сахрани говоре држали многи знаменити људи, 
пошто није имао родбине, његов гроб се данас не зна. 

***
Његовим делом су се бавили проф. др Душан Михаиловић, 

шекспиролог и проф. др Душан Рњак, објављивали своје књиге 
и студије о Савићу, али већина његових рукописа још увек није 
преведена ни објављена код нас. 

Награде и признања
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Јоца Савић из вајмарских дана (1867‒1884)
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