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ОсновнифокусстудијејепроучавањелидерскихспособностиМи-
ре Траиловић које су допринеле новим организационимформама
укултури,новимметодамаменаџмента(адаптивнименаџмент
квалитета)испецифичниморганизационимкултурама.Студија
разматра у којој сумерињене лидерске способностидопринеле
променамаочекивањакултурнејавностикаоињенутицајнали-
дерејавногмњењаиполитичкелидересоцијалистичкеЈугослави-
је(посебноочекивањауодносунаестетскеиетичкевредности
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1 Овај текст је на стао у окви ру ра да на про јек ту бр. 178012 „Иден ти тет и 
се ћа ња: тран скул ту рал ни тек сто ви драм ских умет но сти и ме ди ја (Ср
би ја 19892014)”, Фа кул те та драм ских умет но сти (Уни вер зи тет умет
но сти у Бе о гра ду), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за про све ту, на у ку и 
технолошки развој Ре публи ке Ср би је.
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логија истраживања укључује архивску анализу, библиографско
истраживање,интервјуесакључнимсарадницимаиличноиску-
ствоауторкеовогтекста(организаторкеБИТЕФ-а1973.и1974.
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Кључнеречи:МираТраиловић,лидерство,менаџментукултури,
организационекултуре,предузетничкистил

Увод2

По сле Дру гог свет ског ра та Ју го сла ви ја је ушла у пе ри од 
об но ве и из град ње. Ка ко је зе мља раз ви ла сна жан соп стве ни 
осло бо ди лач ки по крет то је у ве ли кој ме ри омо гу ћи ло да со
ци ја ли зам уве ден као дру штве но уре ђе ње бу де на дру га чи ји 
на чин при хва ћен од дру гих зе ма ља Ис точ ног бло ка3. Ен ту
зи ја зам ко ји је у по рат ном пе ри о ду пра тио ви зи ју фе де рал не 
др жа ве, со ци јал не и мул ти ет нич ке прав де де лио је нај ве ћи 
део по пу ла ци је из у зев се ља штва ко је се успе шно од у пр ло 
уво ђе њу кол хо за, и јед ног сег мен та гра ђан ске ин те ли ген
ци је ко ја ни је одо бра ва ла уво ђе ње јед но пар тиј ског си сте ма. 
Они ко ји су по ди гли свој глас про тив би ли су ухап ше ни или 
оти шли у ег зил, што је до бро опи са но у ау то би о граф ској 
три ло ги ји „Го ди не ко је су по је ли ска кав ци” (19972000) Бо
ри сла ва Пе ки ћа. По јам кет ма на ко ји је увео Че слав Ми лош 

2 Професор др Милена Драгићевић Шешић, главна уредница часописа 
Култура у периоду од 1998. до 2001. године. 

3 Како је студија представљена у оквиру међународног пројекта Arts 
 le ader ship:  In ter na ti o nal  ca se  stu di es, уводни део има историјску 
контекстуализацију неопходну за стране читаоце (Arts  Le a der ship, 
ed. Jo Caust, Tilde University Press, 2012.), а овај текст је допуњен са  
подацима  релевантним за чи таоце у Србији и региону. Уредница у свом 
предговору каже:“...Ово је изузетна прича о једној лидерки у уметности 
која је успела да оствари изванредне резултате у средини која није 
подржавала њене жеље, а није ни разумела њене циљеве. То је прича 
о прилагођавању, умрежавању, креативности и отпорности. Изгледа да 
ништа није успело да је порази, јер је она настављала да ствара изузетна 
уметничка дела. Мира Траиловић је била иноватор у уметности као и 
савршени политички оператор. Успела је чак и да надмудри совјетски 
режим када је он покушао да спречи московску публику да види 
представе њеног театра у Москви. Када би политичка репресија почела 
да се приближава она би мењала тактику или програм, па би се обратила 
и другима, који су били ближи политичким моћницима, да помогну у 
одбрани њеног позоришта. На овај начин она је успевала током више од 
три декаде да продуцира изванредна уметничка остварења. Јасно је да 
је Мира Траиловић постала пример за углед у Србији који и даље живи 
међу онима који су са њом радили или које је она учила, те је тако она 
оставила за собом трајни траг у култури.” (Jo Caust)
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(1987) об ја шња ва раз ли чи те ко ла бо ра тив не прак се ко је су 
ус по ста вља ли ин те лек ту ал ци у со ци ја ли стич ким си сте ми
ма Цен трал не и Ис точ не Евро пе. У слу ча ју Ми ре Тра и ло вић 
овај кон цепт мо же би ти ко ри стан да об ја сни ка ко је то би ло 
мо гу ће да не ко бур жо а ског по ре кла, ко ни је био члан пар ти
је, упр кос све му, на пре ду је уну тар ко му ни стич ког си сте ма 
и по ста не истин ски ли дер кул тур ног раз во ја Ју го сла ви је и 
ње ног отва ра ња пре ма све ту. Ми ра Тра и ло вић је ство ри
ла пр ву плат фор му за су сре та ње ис точ них али и за пад них 
диси дената као и про во ка тив них умет нич ких по кре та кон
тра кул ту ре ше зде се тих4.

Врх сво је ка ри је ре Ми ра Тра и ло вић је оства ри ла по зи вом 
Жа ка Лан га, фран цу ског ми ни стра кул ту ре, да бу де умет
нич ки ди рек тор Свет ског по зо ри шног фе сти ва ла у Нан си ју 
у Фран цу ској. На жа лост ово ме ђу на род но при зна ње би ло је 
„пре ви ше” за бе о град ску кул тур ну јав ност и во ди ло је ње
ном од ла ску са ме ста ди рек то ра Ате љеа 212, по зо ри шта ко је 
је у пра вом сми слу те ре чи, она осно ва ла. 

Кул тур на по ли ти ка Ју го сла ви је у по сле рат ном пе ри о ду про
шла је кроз не ко ли ко фа за: од со ци ја ли стич ког ре а ли зма и 
ре пре сив ног кул ту р ног мо де ла (19451953), пре ко пе ри о да 
кул тур не де мо кра ти је (19531974) у ко ме се мо гу иден ти фи
ко ва ти два па ра лел на про це са – пр ви се од но сио на др жав ну 
и иде о ло шку кон тро лу а дру ги на кре а тив ни при ступ ко ји 
је све ви ше ши рио про стор умет нич ке сло бо де. То је зна
чи ло да су до кра ја ше зде се тих и по чет ка се дам де се тих ус
по ста вље не мно ге но ве уста но ве и пре сти жни ме ђу на род ни 
фе сти ва ли (Com pen di um, Ser bian pro fi le 2011, при сту пље но 
10.12.2011). Тре ћа фа за, де цен тра ли за ци ја и са мо у пра вља
ње (19741989) ре фор ми са ла је це ло куп ни кул тур ни си стем. 
Уве де не су са мо у прав не ин те ре сне за јед ни це а сло бод на 
раз ме на ра да ус по ста вља ла је бли же од но се из ме ђу кул тур
них и при вред них ор га ни за ци ја. Овај про цес је фак тич ки 
за вр шен кра јем осам де се тих го ди на са ја ча њем на ци о на ли
стич ких по кре та (про цес ко ји је, па ра док сал но, био оја чан 
услед ли бе ра ли за ци је ме ди ја ко ја је по че ла на кон Ти то ве 

4 У пр вих не ко ли ко БИ ТЕФ фе сти ва ла уче ство ва ле су аме рич ке тру пе 
по пут Ли винг те а тра, Пи те ра Шу ма на и BreadandPuppet те а тра, Шек
не ра (сви они ни су до шли сред стви ма аме рич ке ам ба са де јер су у то 
вре ме де ло ва ли у окви ру ан ти рат ног гра ђан ског про те ста, да кле, би ли 
су „ди си ден ти у сво јој зе мљи”). БИ ТЕФ је по звао и Гро тов ског, Есри га, 
Креј чу, Мен це ла и мно го дру гих ко ји су исто вре ме но би ли ја сан део ди
си дент ских кре та ња у Пољ ској, Че хо сло вач кој, Ру му ни ји итд.  До ла зе ћи 
на фе сти вал ови умет ни ци мо ра ли су да пре ва зи ђу број не пре пре ке ко је 
су им по ста вља ле њи хо ве вла сти. БИ ТЕФ је био и плат фор ма за су срет 
по зо ри шта из Ис точ ног и За пад ног Бер ли на че му је нај ви ше за слу жна 
упра во културнадипломатија Ми ре Тра и ло вић. 
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смр ти). Ова но ва фа за кул тур не по ли ти ке (19902000) озна
че на је као кул ту ра на ци о на ли зма.5 

То ком свих ових пе ри о да, ин сти ту ци о нал ни си стем је по
ка зао ве ли ку спо соб ност „пре жи вља ва ња”, ко ри сте ћи по
год но сти ко је му је си стем пру жао, али их је че сто и зло
у по тре бља вао (пе три фи ци рао у не ком мо мен ту).6 Ор га ни
за ци о на (са мо у прав на со ци ја ли стич ка) кул ту ра уста но ва 
кул ту ре зах те ва ла је се би при ме ре не ру ко во ди о це; да бу ду 
исто време но при хва тљи ви и ко лек ти ву, али и по ли тич ким 
струк ту ра ма, док реч ли дер ни је би ла у упо тре би, ни у кул
ту ри ни у при вре ди. 

МираТраиловић–организациониподухвати:
одексперименатадоустанова

Исто ри ја предузетничких до стиг ну ћа Ми ре Тра и ло вић по
чи ње већ ра них пе де се тих ка да је као мла да ди пло ми ра на 
ре ди тељ ка (још од сту дент ских да на, од апри ла 1945, би ла је 
за по сле на као ра дио спи кер) по че ла да ства ра не фор мал ни 
круг умет ни ка и ин те лек ту а ла ца ко ји до тог тре нут ка ни су 
при па да ли ис тој „аре ни”. У ње га је укљу чи ла ко му ни стич ке 
ин те лек ту ал це и ак ти ви сте ко ји су има ли и слу жбе ну али че
шће не фор мал ну моћ и углед као и гра ђан ске ин те лек ту ал це 
чи је је тек сто ве и есе је от кри ва ла на по след њим стра ни ца ма 
раз ли чи тих кул тур них ча со пи са и но ви на, пре по зна ју ћи у 
њи ма не са мо зна ње већ и отво ре ност ка но вим стру ја њи ма. 

Сво ју по тре бу за ино ви ра њем ин сти ту ци о нал них фор ма та 
по ка за ла је већ 1953. го ди не ка да је по пр ви пут у Ју го сла ви
ји ус по ста ви ла јав но сни ма ње ра дио дра ма пред пу бли ком. 
Као ра дио ре ди тељ ка ре жи ра ла је тек сто ве Хен ри Џеј мса, 
Ре мар ка, Ро ста на, Хак сли ја, Фло бе ра, Шоа, Ви ли јам са али и 
мно го ја пан ских, ки не ских и до ма ћих ау то ра. За Ате ље 212 
ре жи ра ла је Ге теа, Сар тра, Јо не скоа, Ка ми ја, Вај са и Сто
пар да. Ипак ње не нај ве ће успе хе пред ста вља ју ре жи је мју
зи кла „Ко са” (пр во из во ђе ње по сле Бро две ја у све ту), „Ко се 
бо ји Вир џи ни је Вулф” Едвар да Ол би ја и „Чу до у Шар га ну” 
Љу бо ми ра Си мо ви ћа, са ко јим је би ла по зва на на Те а тар на
ци ја у Па ри зу 1977. го ди не. „Чу до у Шар га ну” је по ста ла 
јед на од нај ду же игра них пред ста ва у Ју го сла ви ји. Тај ра
зно вр сни ре пер то ар ука зу је на отво ре ност и ши ри ну ин те

5 Dra gi će vić Še šić, M. (2010) Bet we en a rock and a hard pla ce: cul tu ral po li
ci es of and to wards Ser bia, in: JozefBatoraandMonikaMokre, eds. Cul tu re 
in the EU’s Ex ter nal Re la ti ons: Brid ging the Di vi de, Lon don: As hga te 

6 Та ко је Са вез кул тур нопро свет них за јед ни ца Ју го сла ви је ор га ни зо вао 
са ве то ва ња на ко ји ма се го во ри ло о до мо ви ма кул ту ре као са вре ме ним 
„ди но са у ру си ма”.
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ре со ва ња, ка ко син хро ниј ски та ко и ди ја хро ниј ски, и во ди 
до по тре бе да се ство ри про стор ко ји ће омо гу ћи ти ње го во 
пот пу но оства ри ва ње.

Већ пе де се тих го ди на Ми ра Тра и ло вић је до шла на иде ју 
да је Бе о гра ду по тре бан но ви тип те а тра – сту дио те а тар. 
Ини ци ра ла је број не ди ску си је у бе о град ским ка фа на ма по
ку ша ва ју ћи да у том кру гу ин те лек ту а ла ца ко је је оку пи ла 
про на ђе оне ко ји ће по ред сво је лич не ха ри зме, окре ну то сти 
ино ва тив ним иде ја ма и за пад ном кул тур ном кру гу, има ти и 
ау то ри тет функ ци је нео п хо дан да би се ство ри ле окол но сти 
за ре а ли за ци ју ње не иде је. У то вре ме ау то ри тет функ ци је 
био је го то во ис кљу чи во ве зан за уче шће у пар ти зан ском 
по кре ту у Дру гом свет ском ра ту. То је био раз лог за што је 
она оку пи ла из у зет но ша ро лик скуп ин те лек ту а ла ца ко ји 
на пр ви по глед ни су има ли ни шта за јед нич ко ме ђу со бом. 
Међутим, та кав скуп је осна жи вао ње не иде је и учи нио их 
мо гу ћим од осни ва ња „ње ног” пр вог по зо ри шта, Ате љеа 
212, 1956. го ди не (чи ји је управ ник но ми нал но по стао Ра
дош Но ва ко вић) до ово га пу та и фор мал но „ње ног” по след
њег по зо ри шта, БИ ТЕФ те а тра, 1989. го ди не, ко јим је на жа
лост упра вља ла ве о ма крат ко. 

Ус по ста вља ју ћи раз ли чи те ин сти ту ци је и фор ме де ло ва ња 
она је по сти за ла да све оне бу ду у пот пу ном са гла сју са ме
ђу на род ним zeitgeistом  а да исто вре ме но у пот пу но сти од
го ва ра ју со ци ја ли стич ким нор ма ма и за кон ској ре гу ла ти ви. 
Ме ђу њи ма се из два ја ју:

 Ате ље 212, осно ван 1956. го ди не, као пр ва отво ре на сце
на без ан сам бла. Ко ри сте ћи про стор днев ног ли ста Борба 
и за мо лив ши сво га про фе со ра Ра до ша Но ва ко ви ћа да као 
управ ник сво јим по ли тич ким и умет нич ким угле дом омо гу
ћи на ста нак ова квог по зо ри шта, она га је су штин ски во ди ла 
из дру гог пла на.

 у Ате љеу 212 је кре и ра ла спе ци фи чан ре пер то ар ко ји је 
ком би но вао ме ђу на род ну аван гар ду и са вре ме ну срп ску 
драм ску ли те ра ту ру, ко ја је би ла бли жа ствар но сној про зи и 
цр ном та ла су, но фор мал ним умет нич ким екс пе ри мен ти ма 
ко је је до но си ла аван гар да.

 тран сфор ми ше Ате ље 212 1961. го ди не, упр кос сво јој по
ла зној ви зи ји, у те а тар са стал ном тру пом (да би ис пу ни ла 
зах тев Бо ја на Сту пи це ко га је по зва ла да бу де но ви ди рек
тор Ате љеа). То по ка зу је и отво ре ност ка ком про ми су ко ји 
је нео п хо дан у про це си ма упра вља ња, а по себ но про це си ма 
раз ви ја ња уста но ве кул ту ре.
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 гра ди згра ду Ате љеа 212 то ком 1962. убе див ши Сту пи цу 
(ар хи тек ту по обра зо ва њу) да је сам про јек ту је.

 тра жи да Сту пи ца про јек ту је по себ не „из ло ге“ на згра ди и 
ан га жу је ви зу ел не умет ни ке да кре и ра ју кон цеп ту ал не ин
ста ла ци је у њи ма за сва ку пре ми је ру.7

 ства ра Бе о град ски ин тер на ци о нал ни те а тар ски фе сти вал 
(БИ ТЕФ) 1967. го ди не са Јо ва ном Ћи ри ло вим.

 от кри ва и отва ра сто ти не не те а тар ских про сто ра за по зо
ри шна из во ђе ња, нај ви ше за БИ ТЕФ за јед но са ти мом са
рад ни ка ко ји чи не Ћи ри лов, То дор Ла лиц ки, Ар са Јо ва но
вић и дру ги. Ти про сто ри об у хва та ју фа бри ке, ка ме но ло ме, 
про дав ни це, роб не ку ће, под зем не про ла зе, ла гу ме, ба ру та
не, филм ске сту ди је, пар ко ве итд.

 ор га ни зу је пр ве те а тар ске тур не је у Сје ди ње ним др жа ва
ма, Ира ну, Мек си ку (15 зе ма ља и 26 гра до ва) чи не ћи та ко 
ју го сло вен ску и срп ску те а тар ску кул ту ру при сут ном у све
ту, уче ству ју ћи на зна чај ним фе сти ва ли ма у Па ри зу, Пер се
по ли су и број ним дру гим ме сти ма.

 осни ва и пр ву мул ти ме ди јал ну по ли ва лент ну кул тур ну 
уста но ву – БИ ТЕФ те а тар са сво јим стал ним са рад ни ци
ма Ар сом Јо ва но ви ћем и То до ром Ла лиц ким 1989. го ди не, 
успе ва ју ћи да про стор цр кве на Бај ло но вој пи ја ци, ко ји је 
до тле слу жио као скла ди ште, пре тво ри у јав ни про стор кул
ту ре. 

Сва ова оства ре ња оста ла су трај но до да на шњег да на и за
др жа ла ор га ни за ци о ну кул ту ру и фи ло зо фи ју ко ју су Ми ра 
Тра и ло вић и ње ни са рад ни ци де фи ни са ли. Ова ор га ни за
ци о на фи ло зо фи ја и кул ту ра мо же се име но ва ти  по зо ри
штемла бо ра то ри јом, про сто ром ино ва ци је, ис тра жи ва ња и 
ри скант них по ду хва та али и те а тар ским про сто ром за пред
ста вља ње про гре сив них умет нич ких и ин те лек ту ал них иде
ја. Она је „...цен тар про грам ске ино ва тив но сти у за јед ни ци 
у ко јој де лу је, па и на ме ђу на род ном ни воу уко ли ко је то њен 
основ ни оквир де ло ва ња (...) у њи ма је прин цип оства ри ва
ња из вр сно сти умет нич ке про дук ци је те мељ са мо пре по зна
ва ња. Са вре ме но до ба зах те ва стал не ис ко ра ке и но ви не у 
умет нич кој про дук ци ји, та ко да оства ри ва ње из вр сно сти са
мо у ин тер пре та ци ји или уну тар за да тих умет нич ких фор ми 
ви ше ни је до во љан услов за при хва та ње у ре ле вант ним про
фе си о нал ним кру го ви ма, иа ко та кве ор га ни за ци је мо гу би ти 

7 Да дићДи ну ло вић, Т. (2010) Из лог по зо ри шта: ме диј ска функ
ци ја по зо ри шних фа са да у Бе о гра ду,Зборникфакултетадрам-
скихуметности бр. 17
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си но ни ми за про шла ре ле вант на кул тур на зби ва ња и ори
јен та ци је. Сто га ор га ни за ци је, ко је су истин ски ино ва тив
не, екс пе ри мен ти шу и с фор ма ма и с ме то да ма умет нич ког 
из ра жа ва ња, по не кад их и про бле ма ти зу ју, де кон стру и шу, 
до во де ћи у пи та ње њи хо ву ре ле вант ност, али исто вре ме но 
мо ра ју на ла зи ти и од го ва ра ју ће ор га ни за ци о не об ли ке уну
тар ко јих се мо же на од го ва ра ју ћи на чин де ло ва ти.8

Украт ко, сва ки про грам и сва ка уста но ва ко ју је Ми ра Тра и
ло вић ство ри ла и ко јом је упра вља ла пред ста вља ком плек
сан ор га ни зам са не ко ли ко раз ли чи тих то ко ва. У Ате љеу 212 
то су би ле три ја сно одво је не ре пер то ар ске ли ни је: 

а) естет ска аван гард на екс пе ри мен тал на плат фор ма (Бе кет, 
Јо не ско, Бо то Штра ус);

б) плат фор ма за дру штве на ис тра жи ва ња и по ли тич ку кри
ти ку (Бул га ков, Ћо си ће ва „Уло га мо је по ро ди це у свет ској 
ре во лу ци ји”);

в) пред ста вља ње мен та ли те та на ру чи ва њем и из во ђе њем 
но вих драм ских тек сто ва ко ји су из у зет но по пу лар ни у ши
ро ком кру гу пу бли ке („Ра до ван тре ћи” Ду ша на Ко ва че ви ћа, 
де ла Алек сан дра По по ви ћа).

По не кад ће се ова три то ка су сре сти у јед ној пред ста ви по
пут чу ве ног из во ђе ња „Кра ља Иби ја”, али у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва она ће се пре пли та ти кроз ком плек сан ку ра тор ски 
(уред нич ки) про цес кре и ра ња по зо ри шног или фе сти вал ског 
ре пер то а ра. За БИ ТЕФ фе сти вал ће се тре ћа тач ка про ме ни
ти. Пр ве две ће се, као и у дру гим слу ча је ви ма, од но си ти на  
свет ску аван гар ду и кри тич ке, со ци јал но ан га жо ва не по зо
ри шне пред ста ве, док ће тре ћи ток, ко ји је на стао слу чај но9 
об у хва ти ти по зо ри шне тра ди ци је све та по пут Бун ра ку, Бу
то, Ка та ка ли, Ка ра ђо за, Си ци ли јан ских лут ки итд. За Ми ру 

8 Дра ги ће вић Ше шић, М. и Дра го је вић, С. (2005) Менаџментуметности
утурбулентнимоколностима, Бе о град: Клио, стр. 172. 

9 За отва ра ње пр вог БИ ТЕФа ин диј ска вла да је по сла ла као по клон не
свр ста ној Ју го сла ви ји ве ли ки тра ди ци о нал ни Ка та ка ли ан самбл. Ми ра 
Тра и ло вић је мо ра ла про на ћи кључ за ин тер пре та ци ју сми сла њи хо вог 
го сто ва ња ме ђу екс пе ри мен тал ним пред ста ва ма Гро тов ског, Есри га, 
Креј че и Ли винг те а тра, та ко што је ис ка за ла спрем ност да се и убу ду ће 
на сва ком БИ ТЕФу пред ста ви по јед на тра ди ци о нал на свет ска те а тар
ска фор ма ко ја ин спи ри ше и сма тра се ко ре ни ма са вре ме не по зо ри шне 
аван гар де. Та ко је, и у слу ча ју ка да је же ле ла да до ве де Бо ја на Сту пи цу 
за управ ни ка, при хва ти ла ње гов зах тев за стал ним ан сам блом, иа ко је 
же ле ла сло бод ну, отво ре ну сце ну. Уме ла је да, при хва та ју ћи ком про мис, 
из ње га из ву че све пред но сти – те је ка сни је прак тич но по ста ла и тво рац 
на ра ти ва о ва жно сти ан сам бла ко ји је остао до да нас (Dra gi će vić Še šić 
M. and Ste fa no vić M. (2013) Howtheatersremember  Pa per for the Con fe
ren ce Culturalmemory, Sko pje, sep tem ber 2013).



107

МИЛЕНА ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ

Тра и ло вић кључ ни еле мент ње ног ла бо ра то риј ског ме то да 
од но сио се на ус по ста вља ње мо гућ но сти да те а тар бу де 
отво ре на плат фор ма за раз ли чи те умет нич ке из ра зе. Упр кос 
то ме што је сва ки од ње них по ду хва та вр ло бр зо сти цао ве
ли ку ре пу та ци ју, ат мос фе ра ха о тич не отво ре но сти вла да ла 
је у ор га ни за ци ја ма ко ји ма је она би ла на че лу што је очи то 
би ло нео п ход но у том пе ри о ду со ци ја ли стич ко би ро крат
ског ин сти ту ци о нал ног си сте ма у Ју го сла ви ји. То је било 
нај о чи ти је у ње ном по след њем про јек ту – Би теф те а тру10 
у ко јем су се про грам ски су че ли ли умет нич ки мул ти меди
јал ни екс пе ри мен ти Ар се ни ја Јо ва но ви ћа и Вла де Ла ба та с 
јед не, а Мо крањ че ва Литургија и Опело, те срп ска ду хов на 
му зи ка у из во ђе њу Па вла Ак сен ти је ви ћа (Изтминепојање,
Србљак, и дру ге пе сме 14. и 15. ве ка)  и ет но му зич ки за пи си 
са Ко со ва, са дру ге стра не (иа ко је упра во за тај про грам ски 
са др жај нај ви ше од го во ран сам Ар са Јо ва но вић).

Изазови–искоракизванбирократскихоквира

Сви они ко ји се се ћа ју ин сти ту ци о нал ног си сте ма кул ту ре у 
со ци ја ли стич ким др жа ва ма мо гу да раз у ме ју ко ли ко је би ло 
те шко да се ство ри не што што ће ис ко ра чи ти из ван окви ра 
би ро крат ских ре стрик ци ја. У то вре ме реч „при ват на ини ци
ја ти ва” има ла је пе жо ра тив но зна че ње лич ног, ути ли тар ног 
ин те ре са, и ако би јед на иде ја би ла озна че на на тај на чин, 
ти ме би истог тре нут ка би ла дис кре ди то ва на. Иде је о осни
ва њу но вих уста но ва је тре ба ло из но си ти као ко лек тив не, 
иза ко јих сто је већ по сто је ће ор га ни за ци је и пред ста вља ти 
их ау то ри те ти ма ко је су че сто чи ни ли не до вољ но струч ни 
град ски, пар тиј ски и ад ми ни стра тив ни ру ко во ди о ци. Умет
ник по је ди нац или не за ви сна гру па ин те лек ту а ла ца тре ба ло 
је да на ђу на чин да пред ста ве сво је иде је да би до би ли кре
ди би ли тет и мо гућ ност да оства ре сво је ци ље ве11. 

10 Сам Ар се ни је Јо ва но вић ка же: „Две де це ни је БИ ТЕФ фе сти ва ла оба ве
зи ва ће Би теф те а тар кад год се буд е па ли ло све тло на по чет ку пред ста ве, 
кон цер та или би ло ког дру гог сцен ског до га ђа ја, без об зи ра да ли је реч 
о соп стве ној про дук ци ји или о го сто ва њу (...) Би теф те а тар на стао је из 
Фе сти ва ла БИ ТЕФ, а из ње го ве два де се то го ди шње тра ди ци је на ста ла је 
реч: би те фов ски (...) Ни је ра зум но оче ки ва ти да јед но по зо ри ште пре
у зме све што је на овај или онај на чин озна че но као аван гар да, али је 
ра зум но оче ки ва ти да по зо ри ште ко је се отва ра под та квим за штит ним 
зна ком не сме све сно да учи ни ни шта су прот но. Не по сто је ма те ри јал не 
окол но сти ко је би та ко не што мо гле да оправ да ју.” Јо ва но вић, А. (1989) 
Рађање позоришта – не ре ди го ва ни од лом ци из бе ле жа ка у ру ко пи су, 
Бе о град: Би теф те а тар, стр. 3. 

11 Нај ин те ре сант ни ји при мер опи сан је у књи зи Ногаувратима Ду брав
ке Сто ја но вић – ства ра ње и раз вој, те „пу то ва ње” би бли о те ке ХХ век 
по ин сти ту ци о нал ном си сте му: од НУ Бра ћа Ста мен ко вић, пре ко Ду ге, 
БИГ За и Про све те, па све до при ват не еди ци је ње ног осни ва ча Ива на 
Чо ло ви ћа.
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Ми ра Тра и ло вић је та ко кр чи ла пут ко ји је во дио ка зна чај
ним дру штве ним про ме на ма, уво де ћи дух ко смо по ли ти зма, 
гра ђан ства (citizenship), ур ба но сти као вред но сти. У исто 
вре ме она је би ла и ПР ма ши на спо соб на за спи но ва ње и 
ства ра ње кам па ња у све ту где ти тер ми ни ни су би ли ни по
зна ти и где су слич не ак тив но сти у кул тур ним ор га ни за ци
ја ма сма тра не блас фе ми јом. Свој не до ста так по ли тич ког 
кре ди би ли те та Ми ра Тра и ло вић је на док на ђи ва ла та ко што 
се окру жи ва ла љу ди ма ко ји су тај зва ни чан по ли тич ки ау
то ри тет има ли. Она је зна ла да мо ра да по ка же ка ко им је 
бли ска (на при мер да по зо ве те ле фо ном ви со ког по ли тич ког 
функ ци о не ра пред чла но ви ма ан сам бла) али и да обез бе ди 
њи хо во при су ство на сва кој пре ми је ри. Од гра до на чел ни ка 
је увек тра жи ла да отво ри БИ ТЕФ да би по ка за ла да фе сти
вал има и по ли тич ки зна чај и вред ност.   

Као ни спи но ва ње, ни пој мо ви ло би ра ња и за го ва ра ња ни су 
би ли по зна ти у то вре ме али је она ко ри сти ла мно ге тех ни ке 
ло би ра ња и за го ва ра ња да би спро ве ла сво је пред у зет нич ке 
иде је. Ате ље 212 по ста је мит ско ме сто за оку пља ње град ске 
ин те лек ту ал не ели те, упр кос то ме што је ве ћи на ин те лек
ту а ла ца, па и сам Сту пи ца, оце ни ла ули цу као не те а тар ску. 
Ипак, по зи ци ја по зо ри шта у град ском тки ву, из ме ђу Ра ди
ја и Те ле ви зи је Бе о град ста ви ла га је у сре ди ште кул тур ног 
жи во та Бе о гра да12. То ме је до при не ла Ми ра Тра и ло вић сво
јим так ти ка ма ко је су укљу чи ва ле не са мо бри гу пре ма кул
тур ној јав но сти и са рад ни ци ма већ и пре ма пу бли ци. Та ко 
је бес плат на ка фа би ла слу же на у па у за ма пред ста ва као део 
ри ту а ла „дру же ња” и ства ра ња кућ не, до ма ће ат мос фе ре у 
ко јој ће се пу бли ка осе ћа ти при јат но13.

Исто вре ме но, Ми ра Тра и ло вић је ус пе ла да јав ност по ве же 
њу и ње но по зо ри ште са ва жном гру пом по ли ти ча ра те је 
та ко оства ри ла тран сфер нео п ход ног по ли тич ког ау то ри те
та ко га са ма ни је има ла. Ни је тај на да су у то вре ме глав не 
по ли тич ке од лу ке до но ше не у управ ном апа ра ту Ко му ни
стич ке пар ти је упр кос про кла мо ва ном са мо у пра вља њу. Она 
је ја сно раз у ме ла то па ра ле лно функционисaње си сте ма и 
ни је гу би ла вре ме на лич но сти ко је су има ле са мо фор мал ну 
(но ми нал ну) моћ (на при мер ми ни стри, тј. се кре та ри). Тра и

12 Кул тур ни жи вот Бе о гра да кон цен три сан је у уској зо ни ко ја се за вр ша
ва ла згра дом Политике и РадиоБеограда. Ло ка ци ја Ате љеа 212 би ла је 
упра во из ван те зо не.

13 Ис тра жи ва ња  бе о град ске те атар ске пу бли ке по ка зу ју из у зет ну ло јал
ност пу бли ке Ате љеа 212 пре ма „свом” по зо ри шту. То је је ди но по зо
ри ште у Бе о гра ду у ко је пу бли ка за исту пред ста ву до ла зи ви ше од три 
пу та а чак и до за ди вљу ју ћих два де сет пу та за КраљаИбија и Радована
Трећег.
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ло вић је ко му ни ци ра ла углав ном, или са мо са они ма ко ји су 
по ред фор мал не има ли и пар тиј ске функ ци је да кле истин
ску моћ од лу чи ва ња. Би ра ју ћи нај о бра зо ва ни је и нај ви ше 
ви зи о нар ске ме ђу њи ма ус пе ла је да по ве же сво је и њи хо ве 
ин те ре се у за јед нич ке ко ји су омо гу ћи ли да се Ју го сла ви ја 
отво ри и ка за пад ним зе мља ма у ко ји ма до та да ни је има ла 
ути ца ја. Њен пред у зет нич ки дух од го ва рао је по ли тич ком 
отва ра њу дру штва и же љи по ли тич ких ели та да се ју го сло
вен ско са мо у пра вља ње пред ста ви све ту као сло бод но и де
мо крат ско. Ате ље 212 као сту дио те а тар и ка сни је БИ ТЕФ 
би ли су од лич не плат фор ме за оства ре ње овог ци ља. 

Као сво ју дру гу пре ми је ру на кон отва ра ња 1956. го ди не 
Ате ље 212 из во ди ЧекајућиГодоа. Ова пред ста ва је, на кон 
ге не рал не про бе, би ла укло ње на са ре пер то а ра Бе о град
ског драм ског по зо ри шта (1954). По зи ва ње ове пред ста ве у 
Атеље био је по се би по ли тич ки чин – чин кон фрон та ци је14. 
Бе о град ско драм ско по зо ри ште тог тре нут ка гу би сво ју во
де ћу по зи ци ју (ве ли ки број кључ них глу ма ца на пу шта по зо
ри ште) и ни ка да од тог цен зор ског ак та  не успе ва да по вра
ти свој та да шњи углед и кул тур ни пре стиж15.

У три де сет и че ти ри ин тер вјуа са ње ним са рад ни ци ма, Фе
ликс Па шић из два ја број не ква ли те те ко је они при пи су ју 
Ми ри Тра и ло вић и мно ге ме та фо ре ко ји ма је опи су ју. Ми рин 
ли дер ски стил пре ма то ме био је за сно ван на ње ним спе ци
фич ним ин ди ви ду ал ним ка рак те ри сти ка ма (the trait theory
od leadership) укљу чу ју ћи ње не на чи не по на ша ња, ми сли 
и емо ци је. Ове ка рак те ри сти ке она је при ла го ђа ва ла раз ли
чи тим си ту а ци ја ма и раз ли чи тој сре ди ни али је све за јед но 
би ло озна че но „Ми ри ним сти лом”. При ме њу ју ћи theleader
attributepatternapproach, мо же мо да од ре ди мо шта су би ле 
ње не спо соб но сти, ве шти не и зна ња – шта је све њој пру жи
ло шан су да по се ду је истин ски лич ни ау то ри тет у кул тур
ном по љу чак и пре не го што је до би ла ау то ри тет функ ци је 
(или по ли тич ки ау то ри тет ко ји ни ка да ни је стекла)16.

14 У ин фор ма ци ји до ста вље ној ЦК СК Ју го сла ви је пи ше: „Пре би се ре
кло да, до са да шњи про грам ра да те ку ће ви ше ли чи на им про ви за ци ју 
не го ли на јед ну до след ну ре пер то ар ску по ли ти ку. За то се и до го ди ло 
да по сле Фауста на ре пер то ар ста ве ЧекајућиГодоа (за ко ји се чу је да 
ни је усво јен у ре пер то а ру Бе о град ског драм ског по зо ри шта, иа ко је био 
спре ман), те да се Ми хиз чак у два про гра ма по ја ви на њи хо вој сце ни“.

15 До во љан је био по ли тич ки ау то ри тет удру жен са ау то ри те том лич но сти 
Ми ро сла ва Кр ле же да, иа ко без ау то ри те та функ ци је, ње гов не га тив ни 
ис каз о Бе ке то вој пред ста ви бу де истог тре нут ка ува жен као раз лог за 
от ка зи ва ње пре ми је ре и од у ста ја ње од бу ду ћег из во ђе ња пред ста ве. 

16 По ли тич ки ау то ри тет у кул тур ној сфе ри под ра зу ме вао је и по зи ци ју 
уну тар Ко му ни стич ке пар ти је што је од го ва ра ју ћу лич ност чи ни ло из
у зет но ефек тив ном. Чак и ка да да та осо ба са по ли тич ким ау то ри те том 



110

МИЛЕНА ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ

Упра вљач ке ка рак те ри сти ке (ме на џер ске спо соб но сти) Ми
ре Тра и ло вић по ку ша ла сам да гру пи шем у од но су на Ади
же со ву те о ри ју упра вља ња17 ко ја из два ја че ти ри до ме на ме
наџ мен та:

 про из вод ња: убе ђи ва ње, по све ће ност по слу, пер фек ци о ни
зам, од луч ност, кре ди би ли тет, упор ност, осе ћа ње за ме ру;

 ад ми ни стра ци ја: ве шта у из бо ру са рад ни ка, озбиљ на, 
упор на, са до ма ћич ком опре зно шћу, од луч на, па жљив слу
ша лац, по шту је са го вор ни ка, ком пе тент на;

 пред у зет ни штво: енер гич на, пред у зи мљи ва, до ви тљи ва, 
про дор на, спрем на на ак ци ју, ве шта, са сми слом за ри зик, 
ен ту зи ја стич на, кре а тив на;

 ин те гра ци ја: шар мант на, љу ба зна, при јат на, до па дљи ва, 
за во дљи ва, ко му ни ка тив на, дру штве на, бри жна пре ма дру
ги ма и са мо љу би ва у исто вре ме, ма ки ја ве ли ста, еруп тив на, 
до ви тљи ва ма ни пу ла тор ка. 

Као што су че сто са го вор ни ци ис ти ца ли Фе лик су Па ши ћу 
она је би ла осо ба са ве ли ким упра вљач ким спо соб но сти
ма. Ипак, све те упра вљач ке спо соб но сти увек су опи си ва
не на ам би ва лен тан на чин. Ка да је у пи та њу мо дел ње ног 
упра вља ња ор га ни за ци јом са го вор ни ци би ис ти ца ли да је 
она ужи ва ла у упра вља њу Ате ље ом или БИ ТЕФом  та ко да 
„на мер но пра ви ха ос”, „из вла че ћи те пих ис под на ших но
гу”. Мно ги са го вор ни ци су на во ди ли да је она др жа ла њих, 
сво је за по сле не, „на опре зу”. Овај ме тод ме наџ мен та, иа ко 
обич но не до при но си ефи ка сно сти, спре ча ва да ин сти ту ци ја 
усво ји ру ти ну као мо дел по на ша ња и та ко ума њу је мо гућ
ност за раз вој „ор га ни за ци о не скле ро зе”18 стал но по др жа ва
ју ћи на ста нак ал тер на тив них при сту па и но вих кре а тив них 
ре ше ња.

Ме та фо ре ко ји ма се опи су је лич ност Ми ре Тра и ло вић и на 
ис то ку и на за па ду (по себ но у Фран цу ској) не са мо што су 
би ле вр ло пи то реск не већ су и из у зет но „озна ча ва ју ће“ за 

и од го ва ра ју ћом про фе си о нал ном функ ци јом ни је има ла ау то ри тет лич
но сти мо гла је бит но ути ца ти на кул тур ни и умет нич ки жи вот већ са мим 
ис ка зи ва њем свог не га тив ног ста ва  пре ма не кој пред ста ви или фил му. 
Обич но су уста но ве та да при ме њи ва ле ау то цен зу ру. Њи хо ва име на да
нас у кул тур ној исто ри ји не зна че ни шта. Оста ли су они код ко јих је 
по сто јао склад ау то ри те та лич но сти и ау то ри те та функ ци је а по ли тич ки 
ау то ри тет, ка да су га има ли, олак ша вао им је по сти за ње ци ље ва. 

17 Ади жес, И. (2009 б) Стилови доброг и лошег управљања, Но ви Сад: 
Aseedoo 

18 Kla ić, D. (2008) SurvivingtheCulturalShock:CulturalInstitutionsFacing
GlobalizationandMulticulturalism, Збор ник ра до ва Фа кул те та драм ских 
умет но сти, бр. 1314.
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њен ори ги нал ни упра вљач ки и ли дер ски стил. Ме ђу овим 
ме та фо ра ма на ћи ће мо и: дон ки хо тов ски бо рац, по зо ри шна 
ла ви ца, го спо ђа из ве ли ког све та, Ан дре Мал ро на ше кул ту
ре, ве ли ка ма ма, кра љев ска фло та, фе но мен, лич ност са сто 
ли ца, же на ко ја зра чи, гр до си ја од же не, ши ро ких ви ди ка 
и ве ли ких по те за, бул до жер у ви зо ну, вул кан, гво зде на да
ма, ти гри ца са бар шу на стим кан џа ма, же на са ма ском, па ра
докс, Но је ва бар ка...

И са ма Ми ра Тра и ло вић је пред ста вља ла се бе раз ли чи то у 
раз ли чи тим тре ну ци ма, пре зи ру ћи уо би ча је не епи те те ко је 
је упо тре бља ва ла штам па ка да је пи са ла о њој. У 1977. го
ди ни про гла ше на је за јед ну од де сет нај по пу лар ни јих јав
них лич но сти у Ју го сла ви ји – за хва љу ју ћи чи ње ни ци да је 
по ста ла ме диј ска лич ност у тре нут ку ка да су ме ди ји окле
ва ли да пи шу о по ли ти ча ри ма. Та ко су спор ти сти, лич но сти 
из кул ту ре па и са мих ме ди ја до ми ни ра ли по по пу лар но сти 
у ис тра жи ва њи ма јав ног мње ња. Ми ра Тра и ло вић ни је во
ле ла ка да су је опи си ва ли као ве шту, до ми шља ту, упор ну 
или ен ту зи ја стич ну. Мо гу ће је да је у све му то ме осе ћа ла 
при та је ну ми зо ги ни ју19 са ко јом су се че сто су о ча ва ле же не 
на упра вљач ким функ ци ја ма.20 Же ле ла је да се на зи ва по зо
ри шном кре а тор ком чи је су глав не ка рак те ри сти ке од го вор
ност и кри тич ка са мо свест. Има ла је оби чај да ка же: „Са мо 
од го вор на осо ба ра ди до бро оства ру ју ћи до бар ре зул тат”.

Из ове ана ли зе су очи глед не раз ли ке у схва та њу ње них са
рад ни ка о раз ме ра ма ње не ре а ли за ци је као ха ри зма тич ног 
или ре фе рент ног ау то ри те та. Ипак, Ми ра Тра и ло вић је у 
исто вре ме пред ста вља ла ау то ри тет са ши ро ким кру гом зна
ња и ве шти на. Ње не ког ни тив не спо соб но сти су би ле број
не а њи ма су се при дру жи ва ли и дру штве но ва жни мо ти ви 
и ам би ци је. У ди ску си ја ма о њој ма ло су по ми ња не ње не 
ре то рич ке стра те ги је и ве шти не при ча ња при ча. То су ве
шти не ко је се под ра зу ме ва ју у усме ним кул ту ра ма (по себ но 
у оној ко ја је вла да ла у Ср би ји у ко јој је још 1920те ве ли ка 
ве ћи на ста нов ни штва би ла не пи сме на). Та ко су вред но сти 
и на чин ми шље ња до да нас оста ли ве за ни за „тех но ло ги ју 
ко му ни ка ци је”21 ко ја сти му ли ше мит ско ми шље ње и не по

19 „И ја сам мо ра ла да пла тим дуг свом по лу. Пре све га, по што ни сам хте ла 
да га се од рек нем при свом сту па њу у је дан му шки свет (...) Ка да се при
су ство же не мо ра при хва ти ти као чи ње ни ца, по чи ње про блем. То сам 
на сво јој ко жи ис ку си ла – не при јат ну, окрут ну оп струк ци ју: ла ки пре
зир, при пи си ва ње оно га што сте по сти гли лич ном шар му, ва шој жен ској 
спрет но сти или сна ла жљи во сти”.

20 Дра ги ће вић Ше шић, М. Ми зо ги ни ја у ма сов ним ме ди ји ма, у: Мапирање
мизогинијеуСрбији, уре ди ла Бла го је вић, М. (2000), Бе о град: АЗИН 

21 Ло ри мер, Р. (1998) Масовнекомуникације,Бе о град: Клио, стр. 1213.
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сред ни раз го вор. Но, ње но по зна ва ње свет ске ли те ра ту ре и 
са вре ме не дра ма тур ги је омо гу ћи ло је да ко ри сти ци та те и 
пој мо ве ко ји би би ло ко ји пред мет ди ску си је чи ни ли по е
тич ни јим и ре флек сив ни јим. Чак и да нас ње ни при ја те љи 
се се ћа ју Бо дле ро вих сти хо ва ко је је има ла оби чај да ре ци
ту је. Стра ни по зо ри шни умет ни ци ко је би сре та ла би ли би 
осво је ни за не ко ли ко ми ну та од го вара ју ћом при чом ко ју би 
иза бра ла или сми сли ла „баш за њих” по ка зу ју ћи ти ме не са
мо сво ју ве шти ну већ и па жњу и ду бо ко по што ва ње пре ма 
го сти ма. 

Би ло је мно го те шких си ту а ци ја у ње ној ка ри је ри у ко ји
ма би до шле до из ра жа ја те ње не кон тра дик тор не ве шти не, 
ка да је мо ра ла да бу де ви ше ди пло ма та не го ме на џер. Као 
и у дру гим зе мља ма со ци ја ли зма по ли тич ки функ ци о не ри 
су че сто прет по ста вља ли да се у по зо ри шним тек сто ви ма 
и пред ста ва ма кри ју ди рект не или ин ди рект не кри ти ке и 
алу зи је увре дљи ве по по ли тич ки ау то ри тет (у овом слу ча ју 
на Ти та и Ко му ни стич ку пар ти ју). Ка да би Ми ра Тра и ло
вић пред о се ти ла да је ова ква сум ња мо гу ћа она би од мах 
ре а го ва ла, на сто је ћи да спре чи за бра ну, ства ра ју ћи кон тра 
при чу и ши ре ћи је са ма у јав но сти. То је зна чи ло да се не 
кон фрон ти ра са мо гу ћим оп ту жба ма ди рект но већ да у јав
ност пу шта при чу о из у зет ним зна че њи ма и вред но сти ма 
пред ста ве.

Но, ако би вест о сум њи у иде о ло шку ис прав ност пред ста
ве сти гла из не на да или као у слу ча ју „Ко се” на кон че ти ри 
го ди не од пре ми је ре, она би пред ста ву ски ну ла са ре пер то а
ра без ика квих не га тив них ко мен та ра уз об ја шње ње по пут: 
„На кон че ти ри го ди не из во ђе ња „Ко са” ни је ви ше оно што 
је би ла и пле ме ко је чи не ама те ри не ма ју нео п ход ну ди сци
пли ну да би одр жа ли пред ста ву то ком ова ко ду гог вре мен
ског пе ри о да те сто га пред ста ва ви ше не за слу жу је да бу де 
на ре пер то а ру”. Ка да би је Комунист, гла си ло Са ве за ко му
ни ста, на пао за уво ђе ње за пад них вред но сти она на тај на
пад ни кад не би ди рект но од го во ри ла већ би на шла на чин 
да баш у том тре нут ку да ин тер вју не ким дру гим но ви на ма 
у ко јем ће об ја шња ва ти сво ју по зи ци ју и ста во ве. Она ће се 
бо ри ти ко ри сте ћи сво је дру штве не мре же, по ја вљу ју ћи се 
та да на јав ним ме сти ма у дру штву са при ја те љи ма ко ји су 
при па да ли моћ ним по ли тич ким кру го ви ма, по ка зу ју ћи јав
но сти да са њи ма го во ри о но вим про јек ти ма и иде ја ма. Она 
би лич но до че ки ва ла и по здра вља ла све јав не и по ли тич ке 
лич но сти ко је су до ла зи ле у по зо ри ште и чи ни ла све што је 
нео п ход но да им се кар те лич но до ста ве. 

Ја ча ју ћи сво ју по зи ци ју у по ли тич ким кру го ви ма Ми ра Тра
и ло вић је ус пе ла да про ши ри про сто ре сло бо де у сва ко днев
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ном ра ду свог те а тра: „Ми ра је сва ка ко би ла од тих ко ји су 
за гра би ли мно го сло бо де и то не у стра ши во и стра сно. И са 
ужи ва њем. Ра ди ла је то мај стор ски”. У де ли кат ним си ту а ци
ја ма она би упо ре бља ва ла раз ли чи те ин стру мен те од бра не: 

...„Ми рин ме ха ни зам по ти ски ва ња не при јат них ства ри био 
је то ли ко мо ћан да за слу жу је кли нич ку сту ди ју, под јед на ко 
је мо гла да по ти сне сит не као и нај круп ни је ства ри, при ват
не и јав не”22.

На при мер ка да је Ате ље 212 при пре мао пред ста ву Алек
сан дра По по ви ћа Капедоле (до 1968. са мо че ти ри ње го ва 
ко ма да су би ла из во ђе на), на кон три пред ста ве за зво нио је 
те ле фон са пре по ру ком да се пред ста ва да ље не игра. У са
мо у прав ном си сте му, си сте му без зва нич не цен зу ре, та кву 
од лу ку је мо рао да до не се Са вет по зо ри шта. У овом слу ча ју 
Тра и ло вић је од лу ку пре у зе ла на се бе из ја вљу ју ћи: „Ве че ра
шња пред ста ва је от ка за на!” У на ред ним ме се ци ма пред ста
ва је не ста ла са ре пер то а ра без ре чи об ја шње ња. 

У овом слу ча ју ру мор је пу то вао гра дом пре не го што ће 
сти ћи до по зо ри шта ин си ну и ра ју ћи да две глав не уло ге 
пред ста вља ју са ти ру на лич но сти Ти та и Јо ван ке. Шта ви
ше, на слов Капедоле мо гао се про чи та ти као КаПе до ле!, 
што би зна чи ло Ко му ни стич ка пар ти ја до ле. Од мах на кон 
тог „скан да ла” Ми ра Тра и ло вић је на ре пер то ар ста ви ла но
ву пред ста ву истог ау то ра. Овај текст ба вио се ре во лу ци јом 
1968. го ди не и фо ку си рао на уло гу оних ко ји су спре чи ли 
про ме не. Са да је она ушла у бит ку ми сле ћи да мо же да је 
до би је, ме ђу тим, у са мо у прав ном си сте му ни је гла сао са
мо умет нич ки ан самбл. Са вет по зо ри шта у ко ме су би ли и 
спољ ни чла но ви (де ле га ти дру штве не за јед ни це че сто кул
тур ни рад ни ци – чла но ви пар ти је) гла са ли су за јед но са де
ле га ти ма тех нич ког сек то ра по зо ри шта да се пре ки не рад на 
про ба ма. На осно ву ових при ме ра мо гло би се по ми сли ти 
да је би ло мно го не у спе ха и са мо цен зу ре. Ипак, то ни је био 
слу чај иа ко је го то во сва ка пред ста ва има ла не ке мо мен те 
(ре чи или ге сто ве) ко ји су се мо гли схва ти ти као про во ка ци
ја по сто је ћег по ли тич ког си сте ма (на при мер: „Про ле те ри 
свих зе ма ља уо зби љи те се!”).

Да би спре чи ла да ње ни за по сле ни у по зо ри шту из гу бе мо
ти ва ци ју и хра брост Ми ра Тра и ло вић би по ку ша ва ла да 
учи ни све што је нео п ход но да би спа сла пред ста ву. У слу
ча ју не у спе ха као за Капедоле она би про на шла не ке дру ге 
мо гућ но сти да би одр жа ла дух ан сам бла и по ти сну ла се ћа

22 Јо ва но вић, А. (1989) Рађањепозоришта – не ре ди го ва ни од лом ци из бе
ле жа ка у ру ко пи су, Бе о град: Би теф те а тар, стр. 7.
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ње на овај не же ље ни ин ци дент. У овом слу ча ју то је зна чи ло 
да је од мах оти шла на тур не ју у Сје ди ње не аме рич ке др жа ве 
још у то ку 1968. го ди не ко ри сте ћи тај пут да исто вре ме но 
иза бе ре и нај ра ди кал ни је са вре ме не пред ста ве за БИ ТЕФ. 

У јед ном тре нут ку Ми ра Тра и ло вић је чак, бар при вре ме но, 
ус пе ла да по ве ћа про стор сло бо де и у Со вјет ском са ве зу у 
ко ји је сти гла ма ја 1968. године (на кон што је не ко ли ко прет
ход них по зи ва за ње но го сто ва ње би ва ло от ка за но). Ми ни
стар ка кул ту ре Со вјет ског са ве за Фор це ва тра жи ла је да се 
и овај пут од ло жи са мо је дан дан пре пред ви ђе ног по ла ска. 
Ми ра Тра и ло вић је од го во ри ла да је сце но гра фи ја већ на пу
ту (што ни је би ло тач но). Ка да је сти гла у Мо скву рас пи та
ла се ко ли ко је ка ра та про да то и до би ла од го вор да су све 
про да те. Ме ђу тим, Ми ни стар ство је пред у зе ло све да са мо 
„про бра ни” мо гу би ти у пу бли ци у по лу пра зном ау ди то ри
ју му. Ми ра Тра и ло вић је та да по сла ла по ру ку ра дио ста ни ци 
Глас Аме ри ке са отво ре ним по зи вом гра ђа ни ма Мо скве да 
до ђу да ви де пред ста ву КосебојиВирџинијеВулф. Ве ли ки 
број љу ди се ода звао али је Ми ра Тра и ло вић мо ра ла лич но 
да се из бо ри са вра та ри ма да сви они ко ји су до шли без ка
ра та мо гу да уђу и да бу ду сме ште ни. 

Домети–харизматичнолидерство
МиреТраиловић

На кон ана ли зе ли дер ских сти ло ва ко ји су раз ви је ни уну
тар по ли тич ких те о ри ја као и оних ко ји су ус по ста вље ни 
уну тар ме наџ мен та и ор га ни за ци о них на у ка чи ни ми се да 
ни јед ни ни дру ги ни су до вољ ни да би се раз у мео ли дер ски 
стил у умет но сти и кул ту ри. Ме наџ мент у кул ту ри и те о ри
ја ли дер ства у кул ту ри и умет но сти23 тре ба да ство ре сво ју 
соп стве ну де фи ни ци ју ли дер ских сти ло ва као и ор га ни за
ци о них кул ту ра и ор га ни за ци о них фи ло зо фи ја. У број ним 
слу ча је ви ма ме на џе ри умет нич ких уста но ва су умет ни ци 
са ми во ђе ни сво јом раз ли чи том, нај че шће, ипак, умет нич
ком ви зи јом. Њи ма ни је при о ри тет ефи ка сност про из вод ње 
ни ти ње на рен та бил ност (costefectiveness), они не ма ју стра
те шки план јер би он за њих  био ви ше ин хи би ра ју ћи не го 
ин спи ра ти ван. Бу ду ћа ис тра жи ва ња у до ме ну ме наџ мен та у 
умет но сти тре ба ло би да се усме ре ви ше на ви зи је раз во ја и 
кон цеп те де ло ва ња управ ни ка уста но ва као стра те шких сти
му ла то ра умет нич ких ко лек ти ва.

23 Ау то крат ски, ау то ри та тив ни стил; пар ти ци па тив ни или де мо крат ски; 
laissez-faire; нар ци со ид ни стил; ток сич ни стил итд. Није дан од њих не 
би се мо гао при ме ни ти у озна ча ва њу  ли дер ског сти ла Ми ре Тра и ло вић. 
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Јед на од те о ри ја, ко ја је по ку ша ла да де фи ни ше про фи ле 
упра вља ња у ме наџ мен ту умет но сти, ука за ла је на шест 
ди мен зи ја ли дер ства: ха ри змат ско ли дер ство за сно ва но на 
вред но сти ма, ли дер ство усме ре но на ан самбл и тим ски рад, 
пар ти ци па тив но ли дер ство, ли дер ство усме ре но ка по је дин
ци ма, ау то ном но и са мо за штит но24. Ипак, ове те о ри је ма ка
ко би ле не пот пу не лак ше мо гу да се при ме не на умет нич ке 
ор га ни за ци је не го оне те о ри је у ко ји ма „Ана ли за ли дер ског 
по сла от кри ва три ком по нен те: пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње и 
убе ђи ва ње”.25 Све ове ка рак те ри сти ке мо гу да бу ду ком по
нен те би ло ког ме на џер ског по сла чи ји је циљ да до стиг не 
ефи ка сност али ни ти је дан од њих не узи ма у об зир ино ва
ци ју и по тре бу да се ор га ни за ци ја во ди ка не из ве сној бу дућ
но сти – бу дућ но сти ко ја пред ста вља упра во ви зи ју ли де ра. 

У том сми слу ин те ре сант но је да се ви ди ка ко Ми ра Тра и ло
вић као „свет ска же на” или „гра ђан ка све та” (што би био из
раз ко ји је она ви ше во ле ла јер не ма мо гу ће дво стру ко зна
че ње) ко ја је упр кос то ме што је до ла зи ла са мар ги не Евро пе 
ус пе ла у ства ра њу не ко ли ко уста но ва светског значаја са вр
ло спе ци фич ним, је дин стве ним ор га ни за ци о ним кул ту ра ма. 
По ред то га ство ри ла је и број не не фор мал не на ци о нал не и 
ме ђу на род не по зо ри шне умет нич ке и ин те лек ту ал не мре же, 
по себ но око БИ ТЕФа26, Би теф те а тра27 и по себ но око Ате
љеа 212.  

У ло кал ним окви ри ма ове мре же су чи ни ли ши ро ки умет
нич ки кру го ви ко ји су об у хва тали, по ред за по сле них ре
ди те ља и дра ма тур га (Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, Бор ка 
Па ви ће вић итд.), из у зет не умет нич ке лич но сти по пут Да
ни ла Ки ша, Ми ће По по ви ћа28 и по ли ти ча ре по пут Ми ла на 
Ву ко са, да на ве де мо са мо јед ног ко ји је до при нео да се ње
не ви зи је ре а ли зу ју. Сви они су би ли ње ни при ја те љи, са
бор ци и са го вор ни ци, да ју ћи јој по др шку у тре ну ци ма ка да 

24 http://www.an drews.ed u/ser vi ces/jacl/ar tic le_ar chi ve/2006_sum mer/6_br_
glo be_(2004).pdf , при сту пље но 15. но вем бра 2011.

25 Cof fin, T. E. (1944) TheJournalofAbnormalandSocialPsychology, Vol. 
39(1)

26 БИ ТЕФ је 1999. године био пр ви ме ђу на род ни те а тар ски фе сти вал ко ји 
је до био по себ ну на гра ду PremioEuropaperilTeatro, европ ску по зо ри
шну на гра ду ко ју је осно ва ла Европ ска ко ми си ја 1986. Ова награда се 
додељује личностима и позоришним групама ко је су „до при не ле оства
ре њу кул тур них до га ђа ја ко ји про мо ви шу раз у ме ва ње и раз ме ну зна ња 
ме ђу на ро ди ма”.

27 Би теф те а тар је да нас члан ЕН ПАРТС мре же (Eu ro pean Net work of Per
for ming Arts).

28 И је дан и дру ги су би ли део раз ли чи тих ди си дент ских и кул тур них кру
го ва ко ји су се пре ко њих до ди ри ва ли и до при но си ли об ли ко ва њу по е
ти ке и ре пер то а ра Ате љеа 212. 
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је тре ба ло до не ти те шке од лу ке. Она је уме ла да пре по зна 
и моменат ка да би јој сва ко од њих и ин ди ви ду ал но мо гао 
би ти од по мо ћи би ло да је реч о са ве ти ма (ре ци мо о но вом 
Сар тро вом тек сту ко ји же ли да ста ви на ре пер то ар), о ло
би ра њу по ли тич ких кру го ва из ван по зо ри шта па чак и за 
ме ди ја ци ју уну тра шњих кон фли ка та ко је је, не рет ко, са ма 
иза зи ва ла. 

Ства ра ју ћи но ве уста но ве Ми ра Тра и ло вић се осла ња ла на 
стал ни тим ко ји је са ма иза бра ла – од пи са ца и пре во ди ла ца до 
бла гај ни ка и ка фе ку ва ри ца, а њега су чинили чак и повремени 
запосленици БИ ТЕФа (во за чи, ор га ни за то ри до че ка по зо
ри шних тру па итд.). Њен тим чи ни ле су из у зет не осо бе са 
раз ли чи тим спо соб но сти ма и ин те ре со ва њи ма. Мно ги од 
њих су во ди ли и још во де дру ге ино ва тив не ин сти ту ци је или 
про гра ме, по пут Цен тра за кул тур ну де кон та ми на ци ју (Бор
ка Па ви ће вић), Ју го сло вен ско драм ско по зо ри ште, ЦЕН ПИ –  
Цен тар за но во по зо ри ште и игру и БИ ТЕФ (Јо ван Ћи ри
лов), Про грам по др шке зе мља ма За пад ног Бал ка на Ин сти
ту та за отво ре но дру штво у Њу јор ку (Бе ка Ву чо), број не 
филм ске фе сти ва ле (Ми лан Жму кић) итд.

Очи то је да је укуп ни успех Ми ре Тра и ло вић у ве ли кој ме ри 
за ви сио од кру го ва и ти мо ва ко је је ус по ста ви ла. Ти мо ви су 
би ли за сно ва ни на схва та њу нео п ход но сти по сто ја ња раз ли
чи тих прин ци па упра вља ња, ства ра ју ћи усло ве за уну тра
шња ком пле мен тар на парт нер ства. Ус по ста вља ла је тим ски 
од нос са љу ди ма ко ји су пред ста вља ли вр хун ски до мет у 
сво јим про фе си ја ма укљу чу ју ћи их у про јек те пре ма сво
јим раз ли чи тим ви зи ја ма. Та ко је БИ ТЕФ фе сти вал, попут 
плат фор ме, отво рио цео свет као до сти жни хо ри зонт бе о
град ског по зо ри шног жи во та и ге о граф ски и ме та фо рич но. 
С дру ге стра не Ате ље 212 је пре све га же лео да у бе о град ски 
и ју го сло вен ски по зо ри шни жи вот уве де но ве фор ме и но ве 
те ме. Та ко је, с јед не стра не, уво ђен ино ва тив ни ре пер то ар 
и ње му аде кват не ре жи је, а са дру ге стра не тек сто ви ко ји 
су се ба ви ли срп ском ствар но шћу – мар ги не и пе ри фе ри је а  
ко ји до та да ни су има ли у по зо ри шту сво је ме сто. Би теф те
а тар, пак, пре у зи ма ју ћи од Ате љеа екс пе ри мент и ино ва ци
ју као хо ри зонт оче ки ва ња у сво јим пр вим го ди на ма окре ће 
се и по нов ном от кри ва њу ма ло по зна тих де ла елит не кул
ту ре (кон цер ти кла сич не му зи ке). Све ово по ка зу је да Ми
ра Тра и ло вић са сво јим са рад ни ци ма уме да пре по зна дух 
вре ме на и ње го ве по тре бе, да се при ла го ди па чак и кад зна 
да ће то иза зва ти оди јум и ве ли ка пи та ња упра во у кру гу 
ње них нај у жих са рад ни ка (од ла зак на ми тинг на Ушће). То
ком де ве де се тих Би теф те а тар по ста ће про сторуто чи ште за 
по зо ри шне умет ни ке ко ји су же ле ли да екс пе ри мен ти шу у 
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нај те жим вре ме ни ма рас па да зе мље, ме ђу на род ног ем бар га, 
еко ном ске кри зе итд. 

Овај текст по ка зу је ка ко јед на лич ност мо же да по ста не ха
ри змат ски ли дер уну тар ад ми ни стра тив ноби ро крат ског 
со ци ја ли стич ког мо де ла кул ту ре. Очи то је да је то мо гу ће 
са мо под усло вом да су се у њој сте кле раз ли чи те све о бу
хват не и ком пле мен тар не спо соб но сти и ве шти не. Она је 
мо ра ла да зна ка да да по ка же хра брост пред по ли тич ким 
ау то ри те ти ма, ка да да при кри је страх, а ка да да раз ви је раз
ли чи те стра те ги је и так ти ке (de Cer te au) ко ји ма ће ули ти по
ве ре ње оста лим чла но ви ма ти ма у успех по ду хва та ко ји се 
су прот ста вља си сте му. Она је та ко ђе мо ра ла да има и спо
соб ност ма ни пу ла ци је у од но су на осо бе са по ли тич ким и 
фор мал ним функ ци о нал ним ау то ри те том. Но, из над све га, 
ли дер у кул ту ри је мо рао да има зна ње, мо ти ва ци ју, енер ги
ју и ви со ко осе ћа ње од го вор но сти за умет нич ку али и ши ру 
дру штве ну за јед ни цу та ко да мо же да се бо ри за етич ке и 
естет ске вред но сти ко је омо гу ћа ва ју сло бод но из ра жа ва ње 
умет нич ке кре а тив но сти. 

Закључак

Је дин стве ност Ми ре Тра и ло вић као ли де ра би ла је ви дљи
ва, пре све га, у ње ној спо соб но сти да ин спи ри ше и омо гу ћи 
дру ги ма да при хва те и де ле ње ну ви зи ју ко ја је увек би ла 
окре ну та бу дућ но сти. Она је би ла ви ше тран сфор ма ци о ни 
не го тран сак ци о ни ли дер. У со ци ја ли стич кој др жа ви ко ја је 
уто пи ју др жа ла под стро гом иде о ло шком кон тро лом љу ди 
су би ли охра бри ва ни да се, пре све га, ба ве пи та њи ма ве за
ним за сада и овде, да бу ду ак тив ни ло кал но а да ве ли ке иде
је и про јек те оста ве за „истин ске” по ли тич ке ли де ре (да кле 
за Ко му ни стич ку пар ти ју). Ми ра Тра и ло вић ни је при хва ти
ла та кву ре ал ност и за се бе је узе ла уло гу хра бре кре а тор ке 
и ме на џер ке. Њен лич ни ау то ри тет за сни вао се на спо соб
но сти ма ко је је она са ма об ја сни ла на сле де ћи на чин: „Ако 
има те ау то ри тет у умет нич ком ко лек ти ву, ако ва ша реч мо
же да уга си по жар ко ји се рас плам сао, ако мо же да из ме ни 
умет нич ку вред ност пред ста ве – е то је власт! Ту власт вам 
ни ко не мо же да ти и ни ко вам је не мо же од у зе ти”.

Она је мо ра ла да се бо ри са ма са со бом су о ча ва ју ћи се са 
замкомоснивача(Ади жес, 1999) у ко ју је би ла ухва ће на. Из
бе га ва ју ћи по ни же ње ко је је пред о се ћа ла (да не ће би ти ре
и за бра на за управ ни цу Ате љеа 212 као ди рект ну по сле ди цу 
ње ног ме ђу на род ног успе ха ко ји је иза звао ве ли ку љу бо мо
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ру)29 она је од лу чи ла да се са свим по ву че из по зо ри шта ко је 
је осми сли ла и осно ва ла. То је оста ви ло ши ро ке мо гућ но сти 
ње ним на след ни ци ма: да ли ће да на ста ве на сли чан на чин 
ком плек сни пут ко ји је она уцр та ла или ће да иза бе ру са мо 
јед ну од три ре пер то ар ске ли ни је ко је је ус по ста ви ла. Ова 
суд би на ука зу је на те шко ће са ко ји ма се су о ча ва истин ски 
ли дер (спрем ност да се иде „упр кос стру ји”), јер су у на ред
них два де сет и пет го ди на ње ни на след ни ци би ра ли углав
ном нај по пу лар ни ју до та да шњу ли ни ју ра да Ате љеа 212: 
до ма ћу са вре ме ну ко ме ди ју. Ипак, управ ник Ко кан Мла де
но вић (20102013), ко ри сте ћи још увек жи во се ћа ње и углед 
Ате љеа 212 као кри тич ке дру штве не уста но ве, по ку шао је 
да на чи ни по вра так ка со ци о по ли тич кој ли ни ји ре пер то а
ра. Сле де ћи ту по чет ну тра ди ци ју он је име но вао сво је три 
се зо не сло га ни ма: Ре во лу ци ја, EX/NEXT YU, Уто пи ја, али, 
па ра док сал но, окре нуо кул ту ру се ћа ња Ате љеа 212 ка Љу
бо ми ру Дра шки ћу (управ ник од 1984. до 1996.), свом про
фе со ру. 

Ли дер ске спо соб но сти и пред у зет нич ки дух Ми ре Тра и ло
вић до при не ле су раз во ју нових организационих форми у 
кул ту ри (екс пе ри мен тал ни сту дио те а тар,  те а тар као отво
ре на сце на итд.), но вих методауправљања (де ста би ли за ци
ја ти мо ва да би се из бе гла ру ти ни за ци ја по сло ва ња) и ства
ра њу раз ли чи тих и специфичних организационих култура 
(пред у зет нич ка кул ту ра, ла бо ра то риј ска ино ва тив на кул ту
ра, кул ту ра ак ти ви стич ке ор га ни за ци је) ко је су се ве о ма рет
ко мо гле на ћи ме ђу ор га ни за ци о ним кул ту ра ма умет нич ких 
уста но ва со ци ја ли стич ких зе ма ља. Те ор га ни за ци о не кул ту
ре су мо гле би ти и ти пич не за „на ци о нал не уста но ве”, за 
на ро ду окре ну те уста но ве, за ре во лу ци ји и иде о ло ги ји окре
ну те уста но ве, но нај че шће су све оне вр ло бр зо по ста ја ле 
ру тин ске би ро крат скоад ми ни стра тив не кул ту ре у ко ји ма 
је би ло ма ло ме ста за истин ску кре а ци ју, ино ва ци ју и кри
тич ки став. На се би свој ствен на чин, из бе га ва ју ћи ди рект ну 
кон фрон та ци ју са ау то ри те ти ма, Ми ра Тра и ло вић се бо ри ла 
про тив цен зу ре и умет нич ке мар ги на ли за ци је зе мље успе ва
ју ћи да сме сти Ју го сла ви ју на ма пу глав них то ко ва ме ђу на
род ног те а тра. По соп стве ним ре чи ма, прин цип ње ног упра
вља ња сво дио се на сле де ће: „До ћи до ци ља, не увек нај
кра ћим пу тем, не кад ма ло за о би ла зним, али до ћи до ци ља”.

29 Од свих ди рек то ра раз ли чи тих кул тур них уста но ва Ми ра Тра и ло вић је 
до жи ве ла нај ви ше кри ти ка у штам пи. На при мер, у сва ком бро ју са ти
рич ног ма га зи на „Јеж” она је би ла пред ста вље на као моћ на же на бур
жо а ског из гле да, као сноб увек окру жен за пад ним умет ни ци ма ко ји су у 
трен ду. 
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Украт ко, њен ду го го ди шњи са рад ник Бо ри слав Ми ха и ло
вић Ми хиз (1995) на пи сао је ве о ма ре ле вант не ре чи у овом 
кон тек сту о њи хо вој ге не ра ци ји у књи зи Аутобиографијао
другима, ис ти чу ћи да сва ка ге не ра ци ја и сва ко људ ско би ће 
ве ру је да има вр ло по себ ну исто риј ску суд би ну. А њи хо ву 
ге не ра ци ју, ро ђе ну по сле Пр вог свет ског ра та обе ле жи ле су 
број не про ме не и мно га од би ја ња ко ја су оста вља ла ожиљ ке 
и на те лу и на ду ши. 

Ово се ве о ма пре ци зно мо же од но си ти на Ми ру Тра и ло вић. 
Ка да је то би ло зах те ва но од ње, она би се окре та ла ле во 
или  де сно, или у би ло ком дру гом сме ру, али чак и са свим 
тим нео п ход ним ком про ми си ма она ни ка да ни је од у ста ја ла 
од етич ког и есте тич ког ко да сво га по зо ри шта. Сто га је њен 
ути цај ишао мно го да ље од уста но ва ко је је ства ра ла. Њен 
рад је био ин спи ра ци ја и за умет ни ке у дру гим обла сти ма 
ко ји су, сле де ћи њен при мер, ус пе ли да убе де („изло би ра
ју”) град Бе о град да осну је и дру ге ме ђу на род не фе сти ва ле 
у раз ли чи тим до ме ни ма умет но сти: Бе мус, ФЕСТ или су и 
са ми по кре та ли ма ни фе ста ци је у ду ху екс пе ри мен та по пут 
Април ских су сре та у СКЦу30.

Кроз све ове го ди не кул тур на по ли ти ка у Ср би ји се ме ња ла. 
По ста ла је мно го отво ре ни ја и то ле рант ни ја пре ма ино ва ци
ји и екс пе ри мен ту; та ко ђе мо гла је и да под не се све ве ћу и 
ја чу дру штве ну и по ли тич ку кри ти ку. Ово је ве ро ват но јед на 
од зна чај них трај них те ко ви на ли дер ског до при но са Ми ре 
Тра и ло вић срп ској кул ту ри. 

Пре ве ла са ен гле ског: 

Ми ли ца Ше шић
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Abstract

This study explores the leadership style of a theater director, producer 
and manager, Mira Trailović (1924 1989). Her personal story is one of 
professional development in the theatrical world of former Yugoslavia, 
but it is also a story about the social and cultural development of 
Belgrade and Yugoslavia from 1956 to 1989 (the period of her most 
intensive professional activity), to which she contributed a great deal. A 
major question of this essay is to what extent did Trailović’s leadership 
capacities contribute to the development of new organizational forms in 
culture and new managerial methods (adaptable quality management) 
as well as to specific organizational cultures (Dragićević Šešić & 
Dragojević, 2005). In addition, there is consideration of the extent to 
which those leadership capacities contributed to the changing horizons 
of expectations in culture, as well as their impact on the opinion
makers and political leaders in the Socialist Yugoslavia (specifically 
expectations regarding the aesthetical and ethical values of theater 
performances). In this study we would like to investigate the actual 
power of the arts when they are “managed” by a person with courage, 
vision and determination. We would also like to elucidate what 
qualities (values, knowledge, capacities, and skills) have distinguished 
Trailović and made her successful at a time when leaders were 
predominantly men, drawn from the ranks of the Yugoslav Partisans 
and the communist movement. The methods of research presented 
here will comprise archival analyses, bibliographic research (different 
publications on the history of the institutions she founded), interviews 
with key collaborators (34 interviews made and published by Feliks 
Pašić) and also the personal experiences of the author of this text (an 
internship “diary” in a form of ethnographic research according to the 

then university curricular demands).

Key words: Mira Trailovic, leadership, cultural management,
organizationalculture,entrepreneurialspirit


