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ПОЗОРИШНА ДИНАСТИЈА ПОПОВИЋ

Ово је прича о Поповићима, породици с најдужом позоришном тра-
дицијом у Србији, градитељима уметничких вредности, истинским 

драгуљима историје српског позоришта кроз разне епохе. У време када је 
национални задатак Срба у Угарској био усредсређен на културни развој, 
очување језика, имена и народних обичаја, развој просветитељских устано-
ва, у време када је Лаза Костић позивао да се бојишта преруше у позоришта 
– у румунском делу Баната, у Иванди, почела је историја чувене позориш-
не династије. Истраживање њихових живота и сценских појава, уједно је 
историјски пут грађења српског позоришта – од путујућих дружина, пре-
ко оснивања Српског народног позоришта, потом београдског и скопског 
као и повременим ангажманима у Загребу и нишком „Синђелићу“. Поред 
љубави према позорници, они су се предано, са ентузијазмом, страшћу и 
родољубљем посвећивали позоришном животу, свесни свог историјског 
задатка – да својим духовним богатством оплемењују, просвећују и уздижу 
културну свест и тако исписују историју свог народа. Спадају у генерације 
уметничких пионира српске историје позоришта различитих уметничких 
достигнућа и сачуваних трагова, бројних талената, чудних судбина, преки-
нутих каријера. 

Породицу Поповић су у позоришном животу чиниле двадесет три лич-
ности: пет кћери (Катарина Поповић, Драгиња Поповић Ружић, Љубица 
Поповић Коларовић, Јелисавета Поповић Добриновић и Софија Поповић 
Максимовић Вујић); два сина (Лазар и Паја); шест зетова (Димитрије Ру-
жић, Пера Добриновић, Димитрије Коларовић и Аксентије Максимовић; 
један по унуци – Михаило Марковић и праунуци – Риста Спиридоновић); 
једна снаја (Марија Пецко Аделсхајм Поповић); седам унучади (Емилија 
Поповић, Зорка Тодосић, Милка Марковић, Лука Поповић, Милутин Попо-
вић, Зорка Поповић Премовић и Даница Поповићева) и двоје праунука 
(Љубица Теодосијевић и Димитрије Марковић). Изложба прати животе и 
позоришно дело лозе Поповића кроз седам целина, по једну за свако од 
седморо деце Луке Поповића и њихових потомака. Због овакве поделе која 
је за читаоца најпрегледнија, целине се међусобно хронолошки преклапају. 
Ишли смо на представе са осећајима какве данашњи нараштај ни замисли-
ти не може. Врло сам мало рекао ако кажем, да смо ишли у Позориште као 
на свету литургију. Били смо уверени да је наше Позориште најјачи фактор 
буђења и одржања народне свести. (...) Ти осећаји су упливисали на наше 
добротворе, да су се и у својим последњим часовима сетили нашег Мезим-
чета.1 Градили су темеље српског позоришта током скоро једног века до 
силаска најмлађег потомка са животне сцене 1949. 

 1 Из писма г. Јоце Вујића, велепоседника из 
Сенте упућено г. Кириловићу 2. маја 1931. 
у: Др Димитрије Кириловић, „Српско на-
родно позориште, поводом седамдесето-
годишњице“, Сремски Карловци 1931, 77.www.mpus.org.rs
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Поп ЛУКА ПОПОВИЋ 
(Врањево, 2. II 1808 – Иванда, 1854)

Прота Лука је рођен током прве деценије XIX века у Врањеву у ратар-
ској породици, од оца Тимотеја и мајке Стефаније Попов2, где је живео с две 
млађе сестре, Софијом (рођена 1810) и Екатерином (рођена 1812). Непо-
знато је када је тачно промењено презиме породице у Поповић3, али га је 
Лука већ носио као ђак Гимназије у Сремским Карловцима, где је учио дру-
гу граматику (1825–1826) и завршио други разред човечности као одличан 
ученик.4 Рукоположен је за ђакона 1833, по завршетку богословије у Вршцу. 

У родном Врањеву, данашњем Новом Бечеју, био је свештеник до 1847, 
када се с породицом преселио у село Овсеница у румунском делу Бана-
та, потом у Иванду. Био је ожењен Милицом о којој сазнајемо из бележака 
будућег зета, глумца Пере Добриновића – да је била кћи свештеника Јове 
Арсенијевића пароха у Срем. Карловцима.5

Омиљен и чувен по црквеном појању и беседништву, прота Лука је у 
својој парохији зарађивао тек толико да прехрани породицу и одшколује 
своје седморо деце: пет кћери и два сина. После његове смрти, супруга 
Милица је као домаћица једини начин да ублажи тешку ситуацију видела 
повратком у родне Карловце како би се мања деца лакше школовала, а то 
је намислила постићи помоћу ђака, које би узела на рану и у стан.6

Тешка материјална ситуација је утицала да се деца Луке и Милице По-
повић самостално определе за позориште које је тада, иако сматрано не-
часним занимањем, доносило зараду. Претило је да их скупа преусмери од 
патријархалног живота, нарочито девојке које су морале да се шминкају и 
љубе на позорници. 

Међутим, захваљујући њиховој храбрости да се упусте у позоришне 
авантуре и са преданошћу и страшћу откривају и граде своје таленте, исто-
рија српског позоришта је крунисана даровитим и преданим глумцима, који 
су ширећи своје породице, поставили чврсте темеље српског позоришта.

 2 Према подацима матице рођених Српске 
православне цркве у Врањеву.

 3 Тада, у доба романтизма, наставак ић су на 
презимена нарочито додавали припадни-
ци млађе популације, ђаци, студенти, као и 
интелектуалци.

 4 Васа Стајић, „Великокикиндски диштрикт 
1776 –1876“, Матица српска, Нови Сад 1950.

 5 Лука Дотлић, „Из нашег позоришта старог“, 
СНП, Нови Сад 1982, 239. 

 6 Лаза Поповић, „Почетак и свршетак триде-
сетогодишњег мог рада на пољу просвете 
и уметности“, Смиљево, Београд 1892, 3.
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 1861-1917
 KАТАРИНА-КАТИЦА ПОПОВИЋ 
 ЕМИЛИЈА ПОПОВИЋ

КАТАРИНА – КАТИЦА ПОПОВИЋ
(Врањево, 27. XI 1832 – ?)

О првој ћерки поп Луке Поповића има мало података: Катарина – Катица 
се родила 1832. у Врањеву.7 Својим опредељењем за позориште прокрчила 
је пут браћи и сестрама, мада лично није остварила упечатљиву глумачку 
каријеру. Сценски живот је трајао кратко у Српском народном позоришту 
(СНП) током 1861, убрзо и у Београду, углавном у епизодним улогама. 

Димитрије Ружић, муж њене сестре је забележио у „Мемоарима“, да у њој 
није било особита дара за тај посао, то се она са својом ћерком настани у 
Београду. Кћи јој је Емилија Поповићева, која заузима једно од првих места у 
Београдском позоришту.8

ЕМИЛИЈА ПОПОВИЋ
(Велики Бечкерек, 2. VI 1859 – Београд, 1917)

Порекло Емилије Поповић и њен сценски печат обједињени су у речи-
ма Милана Грола да позоришту доноси поповске одлике свога деде: његову 
целомудрену срамежљивост у наравима, а – наизменично – мазну мекост 
или окорну строгост у тону, онако како се он мења у проповеди са амвона и 
у општењу са парохијанима.9

Током 1869. (1. маја) у дружину СНП–а је примљена нова најмлађа чла-
ница десетогодишња Емилија Поповић. Учећи глуму од својих тетака, до но-
вембра те године је играла дечје улоге. Период који је провела у путујућем 
позоришту свог ујака Лазе Поповића од 24. новембра до 1874. је веома зна-
чајан за њен развој: од ујака који је важио за одличног глумца и редитеља–
педагога, могла је доста да научи. Тако поткована, придружила се путујућој 
дружини Ђорђа Пелеша (1875–1877) а потом је на сцени Народног позори-
шта у Београду дебитовала као привремена чланица од 1. априла 1878, где 
остаје до краја каријере. 

Попут већине младих глумица, Емилија је почела од улога наивних, сен-
тименталних девојака и лирских љубавница. Низом погрешно одабраних 
улога, није имала велику будућност, показује да су улоге са страшћу и фан-
тазијом у младим годинама биле само покушаји. Критичари су сматрали 
како нема будућности за Трифковићеву јунакињу комада „Мило за драго“ 
с обзиром на њен екстеријер и пријатан глас. Отмене спољашњости, Еми-

 7 Према речима др Димитрија Кириловића, 
датуми рођења деце су добијени на осно-
ву црквених матица од г. Милоша Врашка-
лина, проте из Врањева и г. Бошка Пецар-
ског, пароха из Новог Бечеја.

 8 Др Димитрије Кириловић, „Српско народ-
но позориште, поводом седамдесетого-
дишњице“, Сремски Карловци 1931, 79.

 9 Милан Грол, „Из позоришта предратне Ср-
бије - спомени савременика о глумачким 
генерацијама преткумановске Србије“, 
СКЗ, Београд 1952, 78.
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 10 Исто, 79.
 11 Исто, 80.
 12 Исто, 79.
 13 Исто, 81.

 14 Позориште, бр. 31, 1877.

 15 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2015, 104.

 16 Милан Грол, „Из позоришта предратне Ср-
бије“, СКЗ, Београд 1952.

 17 Исто, 80.

лију су красили витак стас, висина, с великим црним очима на белом алабас-
терском лицу10, дискретна у покретима, била је створена за отмене даме 
високог друштва и краљице. Међутим, носила је у себи сенку гордости, осе-
тљивост и интелигенцију, замрачен тон11 супротан веселим улогама које је 
играла на почетку каријере. Милан Грол је њене непостигнуте уметничке 
висине у младости, тражио у меланхоличности њеног живота од рођења. 
Са својом лепотом, Емилија Поповић није проживела страсну младост ни 
на позорници, ни изван ње у животу. Тежак живот без оца, лимфатични 
карактер младе девојке изгледа да се није испољио само у темпераменту, 
него и на начин који је ружио саму лепоту тела.12 Она је већ у двадесет петој 
години играла Емилију а не очекивану Дездемону у Отелу, дају јој се улоге 
које Вела Нигринова још увек није могла да изнесе преоптерећена својим 
парадним премијерама13, а дат јој је велики терет да улогама из старих кома-
да постепено замењује Милку Гргурову. 

Супротно ранијим предвиђањима у штампи, рецензент „Позоришта“ из 
1877.14 је њено појављивање у београдском позоришту оценио као будућ-
ност наше позорнице: Емилији осим лепе појаве и пријатног гласа, правил-
не и одмерене дикције, недостаје надоградња добрим часовима глуме. Из 
улоге у улогу, критичари су откривали поетичан израз који им је давао више 
људскости и истинитости на сцени, а није одузимао веродостојност лико-
ва. Емилија је одавала утисак достојанствености и господске лепоте својим 
лепим манирима, покретима и појавом, а ликове које је тумачила, бојила је 
дубоким проживљавањима, непосредном и искреном осећајношћу.

Играла је кратко време у Народном позоришту у Београду али се брзо 
повукла, вероватно схвативши своје сценске могућности, иако је сматра-
на једном од водећих глумица српског позоришта крајем XIX и почетком 
XX века. Мада није имала силан драмски темперамент и велике емоције15, 
дубина њених проживљавања тонираном дикцијом и рамском лепотом, из-
двајала се од других глумица тог периода. Превела је с француског комад 
„Кућа Фуршамболова“, драму у пет чинова од Емила Ожијеа у којој је играла 
главну улогу 1881.

Поседовала је трагичан тон, нешто неумољиво окорно и тврдо у дну 
душе замрачено сумњом и горчином, добило је у старијим годинама Емилије 
Поповић трагичну снагу.16 И то баш у време када су друге глумице силазиле 
са сцене или бледеле у својим стваралачким изразима, Емилија је достизала 
врхунац каријере и пун израз, тумачећи мајке, отмене даме, жене трагичних, 
тужних судбина. Епоха њених успеха креће 1900. у првог години новог века 
коју је Милан Грол означио као најуспешнију у раду позоришта. Проживела 
је читаву деценију у слави. У зрелијим годинама тај снижени тон убијене 
младости, уздигнут је био једном новом снагом с којом је сад зрела матро-
на, као за одмазду са свирепом строгошћу тражила жртве од младости.17 

Пуну глумачку афирмацију су јој донели ликови жена у комадима Иве 
Војновића којих нема у плотској зрелости: ... у једном ... идеалисано девичан-
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 18 Исто, 82.

 19 Исто.

 20 Исто, 83.

ство или сублимирано материнство. Тај скок девице у матрону заједнички 
је био психи Емилије Поповић и Ива Војновића18. Писац ју је подржавао као 
неодољиву у својој патњи и једину истиниту мајку несрећнога Ива на сце-
ни.19 Оно чиме се Јела уздиже у висок трагични патос када убија Нику Амери-
канца – одмазда је више мозга него крви ... светило се из душе Јеле, светило 
се из душе Емилије Поповић, и цео Војновићев сценариум, са судом стараца 
пред црквом, у том је тону.20 

1861-1917
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Поводом прославе 25 година уметничког рада, управник Драгомир Јан-
ковић јој је предао орден Св. Саве уз неколико поздравних речи. Потом јој 
се захвалила Вела Нигринова, и предати су јој почасни венци од управе, 
чланова Народног и „Веселог позоришта“ и од поштовалаца њене умет-
ности. Слављеница је уметница у истини... пример је честитости, она је 
жена ретких особина, поштована од свакога, цењена од претпостављених, 
а уважена од млађих. ... Ако је неко на послу двадесет пет година и то на 
позорници, онда му се збиља мора честитати на раду и истрајности, а 
ако икога то је данашњу слављеницу г-ђицу Емилију Поповићеву у Народном 
позоришту држао и углед јој подигао пред публиком само њен савесни и пре-
дани рад.21 Приказала је своју бравуру као кнегиња Жорж са похвалним оду-
шевљењем и трудом једну отмену и честиту жену, са оном одмереношћу, 
озбиљношћу и достојанством.22 

Живела је врло оскудно у односу на друге водеће чланове позоришта. 
Осврт на буџет Позоришта и примања глумаца, наводи да је Емилија По-
повићева која је данас у том истом првом реду имена, имала све до 1904. 
године, до пред свој двадесетпетогодишњи јубилеј, 200 динара месечно!23 
Њена балзаковска довијања са меницама и забранама, код зеленаша и бу-
цаклиских завода... она није била ни са каквог скупог порока, луде раскоши, 
ни лакомислености. ... Преко дана је, презадужена ходала високо уздигнуте 
главе, попут краљица које је играла на позорници. 

Играла је у кратком, немом филму „Јадна мајка“ према драми и у режији 
Божидара Савића24 (1912) који нажалост није сачуван.25 Према написима 
у „Малом журналу“26 прича је црпљена из српског живота... Што је главно, 
мајку која је овде у великој жалости, игра наша позната уметница, чланица 
Краљевског српског народног позоришта госпођица Емилија Поповићева. Ко 
је ову велику глумицу гледао у сентименталним и тужним улогама биће му 
јасно да је и у овој кинематографској драми била права уметница. У другом 
броју истих новина, већ стоји обавештење да је филм снимљен и уступљен 
Модерном биоскопу27, с посебном пажњом публици да ће „Јадна мајка“ бити 
ретко уживање о причи из домаће средине.28 Такође, читаоци су могли да 
упознају синопсис, као први који је објављен у историји наше кинематогра-
фије. Филм је снимљен са децом Топчидерске основне школе и то иза стак-
ларе (покривене баште) у Топчидеру где се налази стрми обронак, иза њега, 
мала зараван. То је једини податак о локацији снимања и другим учесници-
ма, без имена сниматеља и редитеља. Мада постоје претпоставке да је иза 
камере био Божа Савић, а да је режирао искусни глумац Радомир Петровић 
који је водио Позоришни одсек Модерног биоскопа. Осим рекламе „Малог 
журнала“, у дневној штампи није било других писања. Филм је премијерно 
приказан 29. марта у Модерном биоскопу, а током јула 1912. у Палилулском 
биоскопу, у кафани Соколовић. Филм „Јадна мајка“ је први и једини играни 
филм „Савић-Филм и Комп.“ Убрзо по приказивању, најављена су снимања 
нових филмова која нису остварена.29

 21 Мара Војновић, Позориште и уметност, Ве-
лика Србија, бр. 63, 16. X 1903, 3.

 22 Из позоришта, Велика Србија, бр. 69, 22. X 
1903, 3.

 23 Српски књижевни гласник, бр. 12, 16. XII 
1908, 918.

 24 „Савић и комп.“ је предузеће три брата Са-
вића: Божа (1862-1927), Пера (1868-1925) 
и Светолик су били синови председника 
суда у Шапцу, власници и уредници „Ма-
лог журнала“, штампарије, словоливнице, 
цинкографије, Модерног биоскопа и про-
извођачи филмова. 

 25 У огласима 1914. Модерни биоскоп је 
продавао своје филмове, а један део пре-
осталих филмова је изгорео у стану Пере 
Савића 1917, док су неки сачувани у поро-
дици до 1933. 

 26 Мали журнал, 7/20. III 1912.

 27 Модерни биоскоп је отворен 14. XI 1910. 
у Коларчевој бр. 3 док су биоскопи већ 
постојали у кафанама.

 28  Мали журнал, 15/28. III 1912.

 29 Дејан Косановић, „Почеци кинематогра-
фије на тлу Југославије 1896-1918“, Инсти-
тут за филм, Универзитет уметности, Бео-
град 1985, 89-90.
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Емилија Поповић је умрла током окупације 1917. и сахрањена тихо и без 
помпе. То је просто било тако писано у њеној судбини, да се у мизерији зачне, 
да у њој проведе век и нестане.30

УЛОГЕ: Емилија („Отело“), Џесика („Млетачки трговац“), Краљица Герт-
руда („Хамлет“) – Шекспир; Хедвига („Виљем Тел“), Принцеза Еболија („Дон 
Карлос“) – Шилер; Маргарита од Парме (Гете, „Егмонт“), Војвоткиња, Адриена 
(Скриб-Легуве, „Адриена Лекуврерова“), Дора Кинолова, Помпадура (Брах-
фогл, „Нарцис“), Лукреција Борџија (В. Иго, истоимени комад), Бароница 
Скарпи (А. Мелак, „Гроф Пракс“), Гђа Меркаде (О. де Балзак, „Меркаде“), Кне-
гиња Жорж (Дима Син, истоимени комад), Туђинка (Дима Син, истоимени 
комад), Розалија (П. Ђакомети, „Грађанска смрт“), Гђа Вињерон (А. Бек, „Га-
врани“), Гђа Лорже (Е. Брије, „Драгана“), Гђа Алвинг (Ибзен, „Авети“), Магда 
(Хауптман, „Утопљено звоно“), Мејрима (М. Бан, истоимени комад), Стана 
(Ђ. Јакшић, „Станоје Главаш“), Јелена (Д. Ј. Илић, „За веру и слободу“), Мајка 
(„Смрт Мајке Југовића“), Јела („Еквиноцио“), Мајка („Лазарево васкрсење“) – 
И. Војновић; Боја (Б. Нушић, „Кнез Иво од Семберије“) и др. 

 30 Милан Грол, „Из позоришта предратне Ср-
бије“, СКЗ, Београд 1952, 84.

1861-1917
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 31 Из „Мемоара“ Димитрија Ружића у: Др Ки-
риловић Димитрије, „Српско народно по-
зориште, поводом седамдесетогодишњи-
це“, Сремски Карловци 1931.

 32 Лазар Мечкић, „Нови Бечеј и Врањево кроз 
историју - од најстаријих времена до 1941“, 
Раднички дом „Јован Веселинов Жарко“, 
Нови Бечеј 1989.

 33 Карл Мај, винарски трговац у чијем су се 
дворишту приказивале представе. Пружио 
им је и 2000 форинти за трошкове око рек-
визите, кулиса, гардеробе и других потре-
пштина.

 34 Миховил Томандл, „Српско позориште у 
Војводини (1736 –1868) 1“, Матица српска, 
Нови Сад 1953, 126.

 35 Исто. 

 36 Лаза Поповић, „Почетак свршетак тридесе-
тогодишњег мога рада на пољу просвете и 
уметности“, Београд 1892, 4.

 1860-1912
 ДРАГИЊА ПОПОВИЋ РУЖИЋ 
 ДИМИТРИЈЕ РУЖИН РУЖИЋ

ДРАГИЊА ПОПОВИЋ РУЖИЋ
(Врањево, 2. X 1834 – Вуковар, 6. IX 1905)

Познато је како се у почетку кубурило због женских чланова. У томе су 
нам биле од велике вредности пет сестара, свештеничке кћери Луке Попо-
вића из Врањева. Драга, моја доцнија жена, прва је приступила, 1860, у наше 
још чанадско дилетантско друштво31, писао је Драгињин муж, глумац Ди-
митрије Ружић. 

Од свих Лукиних ћерки, Драгиња је стекла највећу глумачку славу и сма-
трана је, по Лазару Мечкићу32, првом српском професионалном глумицом. 
После само завршене основне школе, придружила се дилетантској дру-
жини у Српском Чанаду коју су водили Андреј Путић и Стеван Протић, уз 
финансијску помоћ Карла Маја.33 У потрази за женским члановима, Путић 
је, сетивши се својих првих представа из публике, дошао до извесне Јеце 
коју је гледао у српском позоришту у Темишвару. Међутим, она је љубазно 
одбила позив да постане члан дружине и по обећању довела особу која је 
вољна да ступи у Чанадску позоришну дружину34 – Драгињу Поповић, ћерка 
свештеника Луке Поповића из Иванде. Тако је одиграла своју прву улогу 
Вукосаве у комаду „Милош Обилић или Бој на Косову“ Ј. С. Поповића 17. јуна 
1860. Четрдесет година касније, описујући рад Чанадске позоришне дру-
жине, Путић је забележио да поред Маја, велика заслуга припада Драгињи 
Поповићевој, потоњој Ружићки, без које дружина тадашња ни коракнути не 
би могла.35

У то време, током боравка у Кикинди, придружио им се и њен брат Ла-
зар, коме је стицајем околности, помогла да упозна Јована Кнежевића и сту-
пи у његову дружину. Неколико дана касније Драга је већ била у Врањеву са 
својом пријатељицом гђом Кнежевић, супругом Јована Кнежевића, који је био 
редитељ и учитељ дружине, па сви заједно одоше у Кикинду, где су преноћи-
ли у кући г. Кнежевића, старог пријатеља Лазиног оца.36 Због дугова дружи-
не, отишли су скупа у Турски Бечеј и новцем од представа су исплатили 
претходна дуговања и приредили корисницу Драгињи Поповић – чистих 100 
форинти, као и поклоне од десет дуката у злату. Драгиња је тај новац при-
времено уступила Кнежевићу за даљи пут. Постојање ове путујуће дружине 
коју је одликовао висок степен професионалности, било је веома значајно 
у историји српског позоришта, а посебно за Драгињу. Уз Димитрија Ружића, 
будућег супруга, с којим је често наступала, добијала је одличне оцене кри-
тике, чиме је себи утрла пут ка новосадској сцени. Њих двоје су сматрани 

II
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 37 Софија Кошничар, „Реторика позоришне 
историје Срба“, Позоришни музеј Војводи-
не, Нови Сад 2007, 87. 

 38 Исто.

 39 Исто. 

 40 Србски дневник, бр. 97, 8. XII 1860, 4.

 41 Србски дневник, бр. 98, 11. XII 1860, 2.

 42 Србски дневник, бр. 101, 22. XII 1860, 4.

најјачим стубовима Кнежевићеве дружине. Представа „Ајдуци“ је играна 
1860. пред пуном салом, а нарочито је Димитрије Ружић, по речима Јова-
на Ђорђевића, у улози Ивана показао да има лепе способности за комичну 
струку. У истој представи, похваљена је и мала улога Драгиње Поповић која 
је својом појавом и оно мало речи дало видети да јој природа у лепом стасу 
и пријатном гласу најглавније дала, што се за лепу будућност у овом позиву 
изискује.37Драгиња је као Смиљка оправдала велика очекивања публике и 
показала да уз лепу дикцију и живу мимику, има диван глас који је неопхо-
дан за комаде с певањем као што је „Владислав, краљ бугарски“. Ђорђевић 
је у оцени сматрао да Димитрије Ружић, у улози интриганта Давида, треба 
ипак да се држи својих шаљивих рола за које одсутну способност има.38 
Драгиња је у улози краљице Марије у комаду „Стеван Субић или краљ Бела 
IV“ изнова уверила публику да има потенцијала да упорним радом развија 
свој таленат и временом постане достојна свештеница српске Талије.39 
Понекад критикујући избор комада у Кнежевићевој трупи, јер је вероват-
но била оскудица у преводима и оригиналним текстовима, попут комада 
„Дивљаци (Фернандо и Јарика)“ Јоакима Вујића, играна 3. децембра 1860. 
Ђорђевић је у критикама једино похвалио Драгињу као Јарику и Димитрија 
као Педрила који су спасили комад вештом игром и изгладили мане избо-
ра, језика и представљања.40 Чувена „Скитничка конфузија“ која је изведена 
8. децембра, истакла је умеће Драгиње у улози Јелке, умела је врло добро 
представљати ролу невиног чеда природе, уз савете да свој таленат не тро-
ши на овакве улоге, ове ситнице, но да се посвети вишим, трагичним рола-
ма, јер то је право поље за њене лепе способности.41 Пред пуном двораном 
уз све похвале Ђорђевића, Драгињу Поповић је у улози Султане („Зла жена“ 
Ј.С. Поповића изведена 18. децембра) саму себе превазишла јер ову улогу 
није могуће боље представити.42

Упркос великом репертоару и бројним одзивима публике, последње 
гостовање Кнежевићеве трупе у Новом Саду у сали „Код зеленог венца“ 
1861. није било успешно, што је условило мање плате и негодовање међу 
члановима. Такође, пожар који је избио у дворани хотела „Царица Јели-
савета“ после извођења „Кир Јање“ прекинуо је рад трупе која је до тада 
приказала новосадској публици 15 представа и четири таблоа, а у саставу 
ансамбла су од династије Поповића били: Димитрије Ружић, Лазар Поповић 
и Драгиња Поповић. 

Великим искуством које је стекла, одличним оценама које је добијала 
од самог Јована Ђорђевића, уз околности у Кнежевићевој дружини – Дра-
гиња је себи отворила пут ка сцени СНП-а 1861. Глумци, међу којима је и 
она била, предали су молбу Српској читаоници да постану део сталног ан-
самбла будућег позоришта у Новом Саду: постала је члан Српског народног 
позоришта 16. јула 1861. и у њему је остала до краја своје глумачке каријере. 
Ванредно даровита, лепе спољашњости и одлична певачица, она је могла 
да покаже богат уметнички изражајни дијапазон у великом драмском и чак 

Драгиња Поповић Ружић
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карактерно-комичном фаху.43 Кроз најразноврсније улоге – од сентимен-
талних и драмских љубавница, карактерних, комичних и улога с певањем, 
непрестано је развијала свој таленат, амбициозно и педантно, врло студи-
озно, надахњивала их је правим животом, градећи истинитост на сцени. 
Често истицана савршена дикција, звучним, јасним, готово мушким гласом44 
обогаћивала је њену бујну и емотивну природу на сцени. Драгиња је носи-
ла највише реалистичних обележја тадашње глуме и са Милком Гргуровом 
била водећа глумица романтичарског периода.

 43 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 1“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2014, 271-3.

 44 Милан Савић, Позориште, бр. 30, 1905.
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Била је врло снажна на сцени – почев од појаве, изванредно лепог стаса, 
лепо и бледо лице са класичним профилом и великим, сјајним очима.45 Била 
је млада и амбициозна, уз то миљеница публике, према речима Томандла, 
трудила се да јој неко не преузме првенство и да остане прва међу први-
ма.46 Чак се и Јован Суботић жалио да тешко излази с њом на крај, али кад 
би ју је замолио чинила је то радо и потпуно.47 Јер, била је свесна свог та-
лента и лепоте, као најјачи стуб тек основаног СНП-а. Дугогодишњи управ-
ник Српског народног позоришта Антоније Хаџић је написао: Она је умела 
удахнути онај прави, животворени дух уметношћу својом; она је верним, 
истинитим приказом најразличитијих карактера, било то комичних, било 
трагичних, доказала да се и наше глумачке снаге могу такмичити с великим 
глумцима других народа.48

Фебруара 1862. удаје се за Димитрија Ружића у манастиру Крушедол. 
Заједно одлазе из СНП-а (1863–1865) у знак побуне због отпуштања зета Ди-
митрија Коларовића, који оснива дружину и придружују им се њене сестре 
Љубица и Софија, током наредих месеци од јула до октобра 1863. Драгиња 
је убрзо прешла у Хрватско народно казалиште у Загребу и током наредне 
две године гради успешну каријеру. Други прекид са новосадским позо-
риштем је условљен ангажманом у Народном позоришту у Београду током 
сезоне 1874–1875. 

Прославила је само један свој јубилеј, 25-годишњицу уметничког рада, 
17. априла 1886. у Гернеровој монодрами „Мила“, у преради Косте Трифко-
вића. Том приликом је од црногорског књаза Николе Петровића Његоша 
добила сребрни ловоров венац. Исте вечери прославио је свој јубилеј и 
њен муж Димитрије Ружић. Савременик др Јован Грчић ју је речима осли-
као као богомдани велики дар... велико, тако величанствено, тако једнос-
тавно, да се само собом одупире неумитној општој пролазности49 и ... да 
смех и плач стоје подједнако у њеној власти... њезини глумачки створови су 
најчистији бисер из мора наше глумачке уметности.50 

Песник Владислав Каћански јој је посветио песму пуну заноса коју је ре-
цитовао поводом прославе: 

„Ох, та склопи око црно,
покри лице милокрвно,
сакри твоју белу груд!
Та ако их луд примети,
луд ће да се опамети
а паметан — стаће луд.
Зато скривај рујно лице,
беж‘, лепото, беж‘ ми с пута
Душа ми је змија љута,
змај огњени моје срце —
па се бојим, чедо моје,
изешће те ово двоје!“ 51

 45 Милан Савић, Позориште, бр. 30, 1905.

 46 Нарочито је у раним годинама ствара-
лаштва била препотентна, налазила себе 
позваном да проверава рад дружине, и 
такође, да утиче на рад према сопственом 
расположењу и нахођењу, о чему сазнаје-
мо из писама које је упућивала Јовану 
Ђорђевићу, као и од Телечког и Димитрија 
Јоксића, кнежевог секретара.

 47 Живот др Јована Суботића, IV, 184.

 48 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 1“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2014, 272. 

 49 Јован Грчић, Позориште, бр. 35, 1898.

 50 Јован Грчић, Позориште, бр. 30, 1898.

 51 Лазар Мечкић, „Нови Бечеј и Врањево 
кроз историју – од најстаријих времена до 
1941“, Раднички дом „Јован Веселинов Жар-
ко“, Нови Бечеј 1989.
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У њених 350 улога, критичари су је сматрали незаменљивом у тумачењу 
српских жена у оба жанра. У Ружћки огледа се најживље онај стари српски 
дух, који без разметљивости и подлости природним, живим бојама црта 
и исмева сатиричке слике наших слабости и будалаштина и заодева их 
добродушношћу, бодљикавом шалом и пикантним пецкањем.52 Велики 
распон њеног талента јој је пружао улоге комичних до трагичних хероина, 
природно и верно, што је и критика оцењивала највишим досезима сцене. 
Јер, Драгиња Ружић је створила, развила и с њом ће ишчезнути таква креа-
тивност српских жена на сцени. Као Јевросима у „Максиму Црнојевићу“, по 
речима Јована Рајића – без обзира на будуће глумице које ће ту улогу тума-
чити, оригинал је сишао с позорнице.53 Због Маре у комаду „Пера Сегединац“ 
су је звали српска жена и српска мати јер је од нежности до туге прецизно 
приказивала наше жене.54 Те две креације у комадима Лазе Костића тумачи-
ла је у различитим добима живота, и сматране су уметничким тријумфом.55 
Драгиња је певала народне песме и својим лепим гласом толико је уздрма-
вала публику и критику, да тако певати, тако српски певати, као Ружићка, 
нити је ко умео у нас нити уме и данас.56 

Неочекивано, по писању Грчића, Драгиња Ружић је напустила позори-
ште, после 38 година, да се није дознало крошто и зашто... (...) што се теш-
ко могло надокнадити и створио је приметну празнину у Позоришту.57 На 
врхунцу свог успеха, желела је да је публика памти у најлепшем светлу ка-
ријере. Последњи пут је заиграла у улози краљице Јелисавете у Шилеровој 
трагедији „Марија Стјуарт“ 27. јуна 1898. када је уз овације била награђена 
сребрним ловоровим венцем на чијим су листићима биле урезане њене 
главне улоге у тако плодној каријери. Од новосадских Српкиња добила је 
златан сат с раскошним ланцем и златну гривну, украшену брилијантима и 
бисерима. 

Композитор Исидор Бајић написао је за Драгињину последњу пред-ста-
ву композицију „Опроштајни поздрав Драгињи Ружић“. Пензионисана је 13. 
августа 1898. године. Њеним одласком са сцене је завршен значајан период 
историје Српског народног позоришта.

Умрла је уочи Мале Госпојине 1905. у Вуковару, а три године касније су 
њени посмртни остаци пренети у исту костурницу са њеним мужем Дими-
тријем и сестричином, Милком Марковић. Њен одлазак са животне сцене, 
Димитрије је трагично доживео и до краја живота неутешно патио. Данас 
једна улица у Новом Саду носи име Драгиње Ружић.

Ружићка је била украс Српског народног позоришта, његов понос с којом 
се оно гордило пред народом. Њено име је остало записано златним сло-
вима на свим страницама анала Српског народног позоришта и оно је за 
његов развитак много значило.58

УЛОГЕ: Порција (В. Шекспир, „Млетачки трговац“), Јелисавета („Марија 
Стјуарт“), Милфордова („Сплетка и љубав“), Хедвига („Виљем Тел“) – Ши-

 52 Позориште, бр. 54, 1886. 

 53 Нада, бр. 16, 1898. 

 54 Милош Димитријевић о улогама 1888. у: 
Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 1“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2014, 272.

 55 Позориште, бр. 29, 1879. 

 56 Антоније Хаџић, Позориште, 1905, 176-182.

 57 Миховил Томандл, „Српско позориште у 
Војводини (1868–1919) 2“, Матица српска, 
Нови Сад 1954, 67.

 58 Исто, 68.
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 59 Милан Савић, Позориште, бр. 19, 1884.

 60 Миховил Томандл, „Српско позориште у 
Војводини (1868–1919) 2“, Матица српска, 
Нови Сад 1954, 109.

 61 Карл Буш је подигао позоришну арену под 
шупом у гостионици „Код црног орла “.

 62 Томандл наводи да је податке добио зах-
ваљујући Јовану М. Драгојевићу, пароху у 
Чанаду.

 63 Школовао се код Фрајденрајха у Загребу и 
Бачванског у Београду. 

 64 Миховил Томандл, „Српско позориште у 
Војводини (1868–1919) 2“, Матица српска, 
Нови Сад 1954, 119.

лер; Орсини (Лесинг, „Емилија Галоти“), Војвоткиња Малбро (Е. Скриб, „Чаша 
воде“), Магдалена (П. Линдау, „Марија и Магдалена“), Јулија Креки (Мелвил, 
„Пуковник од 18 година“), Крадићка („Сеоски лола“), Смиљка („Ајдуци“), 
Вукосава („Милош Обилић“), Зелида („Владислав“), Јуца („Кир Јања“), Фема 
(„Покондирена тиква“), Султана („Зла жена„), Евица („Лажа и паралажа“) – 
Ј. С. Поповић; Мила (К. Трифковић, истоимени комад), Мајка Јевросима (Л. 
Костић, „Максим Црнојевић“), Мара (Л. Костић, „Пера Сегединац“), Маца (Ј. 
Фрајденрајх, „Граничари“), Царица Јелена (Д. Ј. Илић, „Вукашин“), Царица Ми-
лица (А. Николић, „Зидање Раванице“) и др. 

ДИМИТРИЈЕ РУЖИН – РУЖИЋ
(Српски Чанад, 27. X 1841 – Вршац, 4. XII 1912)

Димитрије спада међу највеће глумце у историји српског позоришта 
који је, по речима Милана Савића, дотерао до највишег врхунца у српском 
глумаштву59, као ретко који глумац у висини своје уметности. Представљао 
је стару школу глуме чије су одлике биле „патос и поза“, али је ипак стекао 
велики ауторитет и носио главни репертоар. Први је стварао многе важне 
типове у националним драмама. Имао је музику говора и студиозно се при-
лагођавао потребама ликова.60

Рођен је у Српском Чанаду у земљорадничкој породици Ружин. Завршио 
је српску и немачку основну школу у родном месту и радио је неколико го-
дина као трговац, све док се у јесен 1859. није појавила немачка путујућа 
дружина под вођством Карла Буша.61 Када је Димитрије у 18. години заиграо 
на овој сцени, наставио је позоришну каријеру у Дилетантској позоришној 
дружини Стевана Протића и Андреје Путића. Да би се отиснуо у свет, Дими-
трије Ружин је наговорио оца да му да 500 форинти за пут, а потом је годи-
ну дана касније изненадио родитеље, јавивши им се – као глумац Ружић.62 
Прва улога у којој се опробао 1860. је био Иван у Стеријиним „Ајдуцима“. 
После кратког ангажмана у Кнежевићевој дружини, за годину дана је својим 
талентом стигао до Српског народног позоришта у Новом Саду. Пошто је то-
ком турнеје СНП-а 1863. Ружић стао на страну Димитрија Коларовића у су-
кобу с Лазом Телечким, прешао је у Хрватско земаљско казалиште где је глу-
мио са супругом Драгињом под управом свог првог учитеља Фрајденрајха63 
(1863–1865). После две године се вратио у Нови Сад. У почетку каријере је 
играо љубавнике, али је својом бујном маштом и гипкошћу духа... прешао 
сав низ позоришних струка од „натурбураша“ до највећих јунака, како је го-
ворио Пера Добриновић.64

Три године касније 1868. отишао је на усавршавање глуме у бечком 
Бургтеатру, имајући прилике да уживо гледа тада водеће глумце и реди-
теље – Левинског, Зонентала, Мајкснера, Силвимија, Новелија. То је, нарав-
но била надоградња његовог великог талента и своје најлепше стваралачке 

Димитрије Ружић
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бравуре је могао да преноси на млађе генерације.
Поседовао је све атрибуте да се постепено развија у херојског глумца: 

маркантне појаве, складних црта лица, лепог стаса, снажне интелигенције, 
одличне дикције великих распона, дубоке и маштовите стваралачке фан-
тазије и потпуне посвећености у изражајности на сцени. Посебно се одли-
ковао маштовитим даром, због чега су га савременици веома ценили. Мо-
гућност распона његовог гласа је био невероватан: Јасан, звучан глас којим 
може и грмљавину да надвиче... пун гипкости и модулације – писао је Милан 
Савић65, остало је запамћено када као Лир јеца над телом Корделије онај 
глас, који је малопре тутњао, о, ала је нежан и мек, о, ала је тужан и очајан!66 
По броју представа и критика, био је најзаступљенији глумац по добрим 
оценама. Непотписани рецензент га упоређује са славним италијанским 
глумцем Ернестом Росијем.67 Др Јован Храниловић поводом улоге Матиса 
„Јеврејин из Пољске“ хвалио је Ружићеву савршену креацију... савршено глу-
мачко ремек-дело... каквим би стекао признања и на највећим позорницама 
света...68 

Димитрије Ружић је, поред салонских, херојских и трагичарских улога, 
био главни протагониста Шекспирових јунака те епохе. Његов Хамлет се 
не би посрамио пред било којим великаном светске сцене. Др Јован Хра-
ниловић нарочито хвали дубоку психологију његових креација које иду до 
обесног цинизма и у часовима душевних пароксизама, једнаком виртуозно-
шћу.69 Чак је уживљавања било и међу рецензентима, који су, попут Милана 
Савића, морали да окрену главу на другу страну у моменту када Отело убија 
Дездемону. 

Пуне три године је играо на сцени Народног позоришта у Београду (од 
18. фебруар 1872. до 18. априла 1875) а као управник и драматург СНП-а 
(1880–1903), дочекао је почетак новог века. Подигао је уметнички ниво 
позоришта својим великим ауторитетом који је одисао савесним начином 
рада и племенитим приступом. Одлучно је подучавао и преносио своје бо-
гато сценско искуство члановима ансамбла. Углавном је режирао и играо у 
већини представа. 

Од свих, Ружић је провео најдужи радни век у СНП-у, све до 1912. где је 
постигао најразноврснију каријеру као глумац, редитељ и управник. Пре-
ма новом начину управљања Позориштем, био је заменик 1875.70 и стално 
је радио на унапређивању глумачке уметности. Устав Друштва за Српско 
народно позориште није познавао позицију управника, јер су правници, 
новинари, лекари, студенти и уметници који су већином основали ово по-
зориште – имали једину свест о културној потреби за позориштем, тако да 
су непосредну управу трупе предали Управном одбору. То је онемогућава-
ло да се из Новог Сада руководи позоришном дружином у другим местима 
по Војводини. С обзиром на то да су управници у првом периоду о којем 
највише говоримо, били и редитељи и глумци, настајало је прилично ра-
суло у трупи. Зато је 1875. установљен правилник за нов начин управе и за 

 65 Милан Савић, „Димитрије Ружић у Шекспи-
ровим улогама“, Позориште, бр. 1, 1893. 

 66 Милан Савић, „Портрет Димитрија Ружића“, 
Позориште, бр. 28, 1898.

 67 Браник, бр. 67, 1893.

 68 Др Јован Храниловић, Позориште, бр. 28, 
1898.

 69 Др Јован Храниловић, Позориште, бр. 31.

 70 Гостовао је у Народном позоришту у Бе-
ограду: март 1869, април 1870, октобар 
1871, март 1880, јун 1885, децембар 1892, 
март 1893, новембар 1894, са ансамблом 
СНП-а априла 1897.
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заменика Антонија Хаџића (који је био заузет службом око Матице српске) 
– постављен је Димитрије Ружић.71 Био је на тој дужности све до 1903.

Две године касније, током боравка у Вуковару, позоришна дружина 
СНП-а је остала без управника Нушића, 3. марта 1905. и убрзо му је послат 
акт суспензије у Београд. Лазар Станојевић је понудио Димитрију Ружићу 
привремено управљање дружином, што је он одбио. А хоћете ли тако, да 
ја узмем управу у своје руке, а кад нисам ту, да у моје име Ви водите адми-

 71 Др Димитрије Кириловић, „Српско народ-
но позориште, поводом седамдесетого-
дишњице“, Сремски Карловци 1931, 74.

1860-1912

Димитрије Ружић као Југ Богдан 
у „Задужбини” (1893)
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нистративне послове, а г. Добриновићу би дао глумачку школу а г. Лукићу 
позорницу, како не би ником било теретно, разуме се до главне скупштине 
бесплатно? – на то Ружић пристане...72 Потом је Станојевић сазвао дру-
жину и дао саопштење: Пошт. дружино! Г. Нушић није од данас више Ваш 
управитељ, и ја Вас позивам и молим, да се не бацате блатом на бившег г. 
управитеља, јер је Он изврстан и признат наш књижевник, а што је рђав 
финансијер то је – на жалост – и његова и наша несрећа. Ја узимам управу 
у своје руке, а у моме отсуству заступаће ме у администрацији г. Ружић а у 
артистици г. Лукић. 

Четири особине које су уздигле и створиле од Димитрија Ружића ве-
ликог глумца записао је др Лаза Марковић: 1. озбиљно схватање глумачке 
уметности, 2. амбиција и марљивост у студирању сваке улоге, у настојању 
да у њима испољи логичне, музичке и психолошке моменте, 3. лепа спољаш-
ност и звонак глас и 4. беседнички темперамент који га је стално и одмах 
уводио у жестину и ватру, која је прелазила и на гледаоце и у њима стварала 
илузију правог уметничког стварања.73

Четврт века његовог рада се прослављала као светковина читавог 
народа српског74 уз најаву Јована Суботића да ће се овде на позорници 
уметности одиграти једна сцена из живота.75 Много си пута дух им у ви-
сине одушевљења умејтности однео; много си пута срце им електричком 
варницом умјетности силно потресао; много си им пута чувство сад нека-
заном сласти, сад неодољивом тугом умјетнички запојио.76 Том приликом 
му је уручен сребрни ловоров венац са урезаним речима: „Димитрију Ру-
жићу народном уметнику приликом 25 годишњег глумовања. Његови пош-
товатељи Срби Земунци.“ 

Невероватна је дубина којом је поимао позоришну уметност, јер је из-
грађивао логичне психолошке елементе којима је само надограђивао своју 
појаву лепог стаса и звонког гласа. Публика је тада спољашњи изглед сма-
трала даром, а заправо су то само средства које је било неопходно обоји-
ти, што је Ружић тако снажним темпераментом чинио, да је жар своје игре 
преносио на публику. Једино што су рецензенти помињали као ману јесте 
његова декламаторска дикција, коју је он ипак, највише што је могао, суз-
бијао другим елементима изражавања и дубином уживљавања – како би 
постигао жељену уметничку меру. Као Кин у истоименој драми Диме Оца, 
Ружић је један од наших најзнаменитијих глумаца који сјајном игром може 
дотерати до врхунца.77 Важно је напоменути да је његов спектар изражај-
них могућности био врло разнолик, захваљујући динамичности и машто-
витости, природно лак, уверљив. Зато је могао да међу 400 улога78 оствари 
невероватан распон од лакрдија до трагике, да се преображава брзо и не-
усиљено, најтиши шапат нежне љубави и хучни гром мушке страсти теку 
му из грла чисто, лако, неусиљено...79

Ружићева стваралачка снага је почела да посустаје у познијим годинама 
живота, теже игра... и поред оне звучности и јачине у гласу...80 Као човек је 

 72 Др Лаза Станојевић, „О Српском народном 
позоришту 1881–1905“, Сремски Карловци 
1906, 6.

 73 Миховил Томандл, „Српско позориште у 
Војводини (1868–1919) 2“, Матица српска, 
Нови Сад 1954, 109.

 74 Позориште, бр. 56, 6. IV 1886.

 75 Листићи, Позориште, 1885.

 76 Речи Јована Суботића, Позориште, бр. 10, 
1885, 40.

 77 Др Јован Храниловић, Позориште, бр. 22, 
1898.

 78 Приказао је око 400 улога које је пописао 
Грчић у: „Три светла лика у аналима ново-
садског Народног позоришта“, Суботица 
1930, 15-24.

 79 Милан Савић, „Димитрије Ружић у Шекспи-
ровим улогама“, Позориште, бр. 1, 1893.

 80 Извештај Позоришног одсека за сезону 
1909-1910.
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био тих и добре нарави, а смрт супруге Драгиње га је веома погодила. После 
свршене представе увек је дуже поседео, и тако, пушећи цигарету и пијући 
чашицу вина, размишљао је о својој игри. „Волим да премишљам после пред-
ставе шта ми је недостајало, па да идући пут то имам на уму.“ Сцену чак није 
напуштао и када му је две године пред смрт ослабио вид, распитивао се 
како се играју и које представе, чак је учио нове улоге, што му није сметало, 
јер је волео да живи, а за њега су најважније биле брига за здравље и – позо-
риште, како је рекла његова рођака и велика глумица Милка Марковић.81

Прослава пола века уметничког рада у Новом Саду 1910. је поштовала 
подједнако и критика, тако је Стеван Малешевић писао у Бранику82 да је 
прослава сматрана светковином целог народа. На величанственом банке-
ту... скупио се цвет српске интелигенције из свих крајева, па је тај банкет 
био сјајна манифестација српске свести и српског признања.83

Оставио је за собом „Мемоаре“ у рукопису, написане по наговору др Ти-
хомира Остојића са целокупном историјом стварања Дилетантског позо-
ришта у Српском Чанаду, потом одвајања чланова од Кнежевишеве трупе, 
оснивања СНП-а, као и приступања чланова породице свештеника Луке 
Поповића из Врањева у ансамбл тог позоришта. Записао је: Познато је како 
се у почетку кубурило због женских чланова. У томе су нам биле од велике 
вредности пет сестара, свештеничке кћери Луке Поповића из Врањева, 
драга, моја доцнија жена, прва је приступила, 1860, у наше још чанадско ди-
летантско друштво. Друга сестра, Љубица, касније Коларовићка, дошла 
је у дружину пре него што ће дружина направити први излет у Вуковар. 
Најстарија сестра Катица била је кратко време код Народног позоришта, 
но како у ње није било особито дара за тај посао, то се она са својом кћер-
ком настани у Београду. Кћи јој је Емилија Поповићева, која заузима једно од 
првих места у београдском позоришту, а тако исто и Зорка Тодосићка, кћи 
Љубице и Мите Коларовића. Четврта сестра, Јеца Поповић, касније Добри-
новићка, ступила је у дружину Српског народног позоришта 1868, када је 
Ђорђевић прешао у Београд, и одмах је преузела Рашићкине улоге. Најмлађа 
сестра Софија ступила је у дружину Српског народног позоришта 1863; две 
године касније удала се за друштвеног ликовођу Аксентија Максимовића. 
Њихова је кћи Милка Марковићка. – Имале су и два брата: Лазу и Пају. Лаза је 
био и код нас кратко време, па је отишао у Загреб, а после у београдско по-
зориште. Неколико година пре смрти напустио је позориште и живео као 
чиновник у Београду. И Паја је био код нас, али се још као млад човек опасно 
разболео и после кратког боловања умро.84 Нажалост, Ружићеви „Мемоари“ 
су нестали током Другог светског рата заједно с архивом Српског народног 
позоришта, али су сачувани делови у књигама наших старих историчара и 
хроничара.

Још током боравка у Вршцу, Позориште се опростило од Димитрија Ру-
жића који је током педесетогодишњег рада као глумац, управник и почасни 
редитељ задужио својом истинском љубављу, савесним и преданим радом 

 81 Димитрије Ружић 1841–1912, ЛМС, бр. 290, 
1912, стр. 102-110.

 82 Браник, бр. 20, 1910.

 83 Јован Грчић, Браник, 1910.

 84 Др Димитрије, „Српско народно позори-
ште, поводом седамдесетогодишњице“, 
Сремски Карловци 1931, 68.

1860-1912

Димитрије Ружић као Краљ Лир (1899)
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Позориште, био понос и дика тог народног мезимчета.85 Умро је 4. децем-
бра 1912. у Вршцу и сахрањен на Алмашком гробљу у Новом Саду. 

УЛОГЕ: Отело, Ромео, Лир, Хамлет, Шајлок, Ричaрд II, Будара – Шекспир; 
Фердинанд („Сплетка и љубав“), Фрања Мор („Разбојници“), Мортимер („Ма-
рија Стјуарт“), Дон Карлос, Виљем Тел у истоименим комадима – Шилер; 
Фауст, Мефистофелес (Гете, „Фауст“), Димитрије (Х. Лаубе „Лажни цар Дими-
трије“), Болинброк (Скриб, „Чаша воде“), Карло XII (Ј. Планче, „Карло XII на ос-
трву Рујану“), Лудвиг XI (К. Делавињ, истоимени комад), Др Робен (Премареја, 
истоимени комад),Чика Мија (Сигети, „Стари бака и његов син хусар“),Ђурађ 
Бранковић (Оберњик, истоимени комад), Нерније, Плантроз (Бризбар–Нис, 
„Париска сиротиња“), Матис (Еркман–Шатријан, „Јеврејин из Пољске“), Кир 
Јања (истоимени комад), Жарко („Смрт Стефана Дечанског“) – Ј. С. Поповић; 
Југ Богдан, Милош Обилић („Милош Обилић“), Херцег Владислав (истоиме-
ни комад) – Ј. Суботић; Кнез Милош („Српске Цвети“), Миленко („Добрила и 
Миленко“) – М. Бан; Станоје Главаш (Ђ. Јакшић, истоимени комад), Пера Се-
гединац (истоимени комад), Максим Иво („Максим Црнојевић“) – Л. Костић; 
Станко (Н. Петровић, Балканска царица“), Пантелија (Округић , „Саћурица и 
шубара“), Немања (М. Цветић, истоимени комад) и др. 

 85 Миховил Томандл, „Српско позориште у 
Војводини (1868–1919) 2“, Матица српска, 
Нови Сад 1954, 109.
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 1860-1946
 ЉУБИЦА ПОПОВИЋ КОЛАРОВИЋ 
 ДИМИТРИЈЕ КОЛАРОВИЋ
 ЗОРКА КОЛАРОВИЋ ТОДОСИЋ
 ЉУБИЦА ТЕОДОСИЈЕВИЋ
 РИСТА СПИРИДОНОВИЋ

ЉУБИЦА ПОПОВИЋ КОЛАРОВИЋ
(Врањево, 23. VII 1836 – Београд, 13. II 1890)

Пробудило се и у мени чувство родољубија и нисам пропустила поднети 
по могућству мојих сила жертву у корист општег блага86, писала је Љубица 
1862. Јовану Ђорђевићу, у време када је он тврдио да прво треба створи-
ти позориште које ће потом изродити глумце и литературу. Духовну снагу 
позорнице, Љубица је осетила у својим почецима у дружини Јована Кнеже-
вића 1860. Убрзо ју је с пуно дара и страсти поклањала публици тек осно-
ваног Српског народног позоришта, приступивши му као привремени члан 
само један дан после своје сестре Драгиње. Појавила се у представи „Мушки 
метод и женска мајсторија“, а за редовног члана је примљена 13. јуна 1862. 

Своју глумачки таленат је развијала класичним путем улогама сентимен-
талних девојака и љубавница које нису много одговарале њеном таленту, 
да би постепено израстала у драмску уметницу, посебно трагичних ликова 
мајки, отмених и достојанствених дама. У својим првим представама дело-
вала је као да се плаши сцене и публике, чак је, наступала и у певачким уло-
гама, али се касније, стекавши искуство и самопоуздање, афирмисала као 
једна од најбољих српских глумица друге половине XIX века. Љубица је била 
како каже Хаим Давичо, глумица и жена о којој се у патријархалном Београду 
много говорило и шапутало и за којом се још више уздисало и лудовало.87

Свога мужа, глумца Димитрија Коларовића упознала је током гостовања 
Српског народног позоришта у Вуковару, 1861. и венчали су се на Ђурђев-
дан следеће године током гостовања у Суботици. Априла 1863. напустила 
је позориште због сукоба њеног мужа са Лазом Телечким, и заједно са се-
страма Драгињом, Софијом и зетом Димитријем Ружићем, наредних неко-
лико месеци су играли у путујућој трупи Димитрија Коларовића. Удата за 
даровитог и несумњиво способног глумца, али необузданог темперамента, 
Љубица је са достојанством и љубављу према њему прихватала заједничке 
последице и честе промене позоришта. Од 15. септембра 1863. до пред крај 
априла 1864. заједно су били ангажовани у Хрватском народном казалишту 
у Загребу. Од 1. маја 1864. поново су у Српском народном позоришту, али су 
већ следеће године обоје суспендовани због још једног прекршаја њеног 

III

 86 Милош Хаџић, „Српско народно позори-
ште 1861-1961“, Нови Сад 1961.

 87 Жика Марковић, „Знамените жене Србије“, 
Трстеник , Љубостиња, 1999, 137.
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супруга. На турнеји у Великом Бечкереку 12. маја 1867. изненада им умире 
двоипогодишњи син Тима. Оставши само са старијом ћерком Зорком, тру-
дила се да је упути у позориште и посвети развијању њеног талента. 

У СНП–у је разрешена дужности због преласка у Народно позориште у 
Београду у којем је Љубица на конкурсу за редовног члана изабрана још 16. 
августа 1868. и тој сцени је остала верна до октобра 1881. Веома образова-
на, самим тим и интелигентна у изразима и уметничком стварању, Љубица 
је својим јаким темпераментом и природношћу на сцени била једна од три 
водеће глумице уз Милку Гргурову и Марију Јеленску у главном репертоару. 
Остала је упамћена и по томе што је играла у првој поставци неког Шекспи-
ровог комада у српском позоришту, „Ричарда Трећег“.

Током једне позоришне сезоне (од 10. јуна 1873. до 7. марта 1874) с му-
жем је наступала у арени Вајфертове пиваре као члан дружине Ђорђа Пеле-
ша, а зиму 1873–1874. обоје су провели у Шапцу у трупи Милоша Цветића и 
Ђуре Рајковића. 

Љубица Коларовић била је висока и складно грађена, изразитог лика, 
правилних црта лица. Сугестивно је тумачила драмске мајке, хероине, отме-
не жене из високих кругова и драмске карактерне роле. Како су је називали 
изврсна јуначка мати88, тим улогама испољила је необичан трагичан дар89, 
снажан темперамент, истанчану сензибилност, смисао за психолошко про-
дубљивање лика. А њена изврсна дикција, правилна, мелодијски пријатна, 
истицана је као узор за сценски говор. 

Средином октобра 1881. тадашњи управник Народног позоришта Ми-
лорад Шапчанин отпустио је поново брачни пар Коларовић и проводе јед-
ну сезону у Загребу (од 27. октобра 1881. до 14. маја 1882). Како би јој се 
помогло, 10. фебруара 1881. је одиграна представа „Човек без предрасуде“ 
Сахер–Мазоха, као корисница за тешко болесну Љубицу, како би отплати-
ла трошкове лечења. Како пише, кућа је опет била дупком пуна, и то најо-
дабранијега света ... који води рачуна о нашим одличним представницима 
уметности, и да не жали ни труда ни трошка да то, кад треба, и очито 
покаже.90 Вративши се почетком јуна 1882. у Београд, управа Народног по-
зоришта је није могла примити због њезиног нагло оронулога здравља. На 
тај начин, по позоришним правилима, није имала право на пензију. Али јој 
управа, одлуком од 10. октобра 1882, одреди 1000 динара годишњега издр-
жавања, више него што би имала пензије по годинама службе на београдској 
позорници. Ово је издржавање давано до смрти.91 Љубици је, због плинског 
осветљења на сцени, почео да слаби вид, тако да је скоро ослепела дожи-
вела судбину Алексе Бачванског и Тоше Јовановића, мада је повремено, до-
душе ретко, излазила на сцену. Пуних 14 година Љубица Коларовић је била 
дика београдског позоришта. Празнину која је настала њеним повлачењем 
са сцене попунила је изванредна уметница Вела Нигринова.

Дневна штампа је донела вест да је претходног дана сахрањена Љубица 
Коларовић, а са жалошћу према значају ... за нашу драмску уметност спро-

 88 Милан Савић, Српске новине, Нови Сад, 
1881.

 89 Милан Јовановић-Морски, Јединство, 1870.

 90 Страдија, 1881, 96.

 91 Из извештаја Милорада Шапчанина 1890.
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вод је био и сувише скроман. Ипак, испратили су је делегација и чланови 
Српског народног позоришта и грађанство, а беседу јој је пред Народним 
позориштем посветио глумац Милорад Гавриловић. На крају Маркове ули-
це, пошто је спровод стао, опростио се... у име драмских писаца ... г. Манојло 
Ђорђевић–Призренац.92

Име Љубице Коларовић остаће светлим писменима урезано у исто-
рији срп. позоришне уметности.93  92 Домовина, бр. 35, 15. II 1890.

 93 Мале новине, бр. 46, 1890, 3.

1860-1946

Љубица Поповић Коларовић
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 94 Позориште, бр. 10, 1885.

 95 Певач комичних улога у италијанској опе-
ри, такође, шаљивчина, лакрдијаш, двор-
ска будала, комичар.

 96 Др Милован Здравковић, „Позоришни жи-
вот Земуна у XIX веку“, б.и., Београд 2009.

УЛОГЕ: Вукосава („Ј. С. Поповић, „Бој на Косову“), Лепосава („Звонимир“), 
Прехвала (истоимени комад) – Ј. Суботић; Неда (М. Јовановић, „Краљева 
сеја“), Мејрима (М. Бан, истоимени комад), Царица Милица (А. Николић, „Зи-
дање Раванице“), Стана (Ђ. Јакшић, „Станоје Главаш“), Јелисавета („Марија 
Стјуарт“), Леди Милфорд („Сплетка и љубав“) – Шилер; Марија Тудор (В. Иго, 
истоимени комад), Мина (А. Д. Енери–Ф. Диманоар, „Стари каплар“), Ана 
(„Гогољ, „Ревизор“), Ана (К. Холтај, „Низ бисера“), Мати (Голдони, „Радознале 
госпе“), Краљица (Е. Скриб, „Чаша воде“) и др. 

ДИМИТРИЈЕ КОЛАРОВИЋ
(Земун, 15. II 1839 – Влашко поље, 27. X 1899)

... У добу, када се позориште у нас тек почело оснивати, када је позорни-
ца први пут почела просипати слабе, светлуцаве зраке по српском народу, 
кад приступ неосигураном позоришту у неослобођеној земљи беше веома 
дрско и смело пожртвовање себе самога: тада је бити глумац било педесет 
и стотину теже но данас. И баш у тиме и таквом добу наш чика Мита, 
осетив у себи дара, одушевљења и воље за глумца, све је друго превидео и 
ступио на позоришне даске, на те даске, које су многог младића до заноса 
доводиле, ... И од то доба па за пуног четврт столећа чика Мита радио је, 
трудио се неуморно, радио је са успехом у храму талијином. То му је слава, 
коју му нико отети не може, којом се с правом подичити може!94

Први пут се појавио на позорници 1859. у Земуну, потом је постао члан 
путујуће трупе Јована Кнежевића 1860–1861, провео је шест година са же-
ном у позоришту у Новом Саду СНП (1861–1863, 1864–1868), две сезоне у 
Загребу ХЗК у Загребу (1863–1864, 1881–1882), а оснивањем београдског 
Народног позоришта 1868. обоје прелазе у нови ансамбл. Врло брзо се ис-
такао као одличан глумац, предодређен за карактерне и буфо-комичаре.95 

Димитрије Коларовић је рођен у угледној грађанској породици од оца 
Тимотија, успешног привредника и мајке Екатарине.96 Са својом женом Љу-
бицом усмеравао је породицу ка позоришту, тако да је њихова ћерка Зорка, 
удата Тодосић, својим глумачким талентом и радом достигла уметничке ви-
сине којима је превазишла оба родитеља. 

Разликовао се од других чланова познате позоришне династије по својој 
бурној, необузданој природи. Током гостовања СНП-а у Осијеку 1862. до-
шло је до разилажења и бојкота у ансамблу када је избио сукоб између Лазе 
Телечког, с једне стране и других чланова (Николе Недељковића, Николе 
Зорића, Драгиње и Димитрија Ружића, Марка Суботића, Јована Путића) због 
његовог отпуштања. Коларовићев физички напад на Телечког је требало да 
буде решен пред Управним одбором у Новом Саду.

Међутим, уговор од 30. августа 1862. није дозвољавао глумцима да са-
мовољно напусте дружину. Зато су бојкотовали пробе и представе, чиме је 

Димитрије Коларовић
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рад позоришта био онемогућен. Јован Ђорђевић је на крају уважио оставке 
свих побуњених чланова на страни Коларовић, осим Зорића и Недељко-
вића. Тиме је угрозио квалитет и снажност трупе, жртвујући неколико нај-
бољих глумаца међу којима је био и брачни пар Ружић. Међутим, следеће 
две године, брачни парови Коларовић и Ружић проводе на загребачкој сце-
ни, где усавршавају своју глумачки уметност под мајсторским вођством Јо-
сипа Фраденрајха. Преке нарави, недисциплинован и арогантан, Димитрије 
Коларовић је својом природом подједнако нарушавао уметничку каријеру 
себе и своје жене Љубице. Примера ради, на Јовандан 1863. закључао је 
Љубицу у соби, забранивши јој да изађе на позорницу, јер ће јој нос одсећи, а 
две године касније је пијан потегао нож на њу. То се све скупа одражавало 
да заједно са Љубицом често мења позоришта. Ипак, она је с њим, по речима 
Јована Ђорђевића, претурила многе горке и тешке часове, али је увек умела 
да прашта и заборавља, јер ма колико да је био необуздан и неукротив, имао 
је племенито срце, добру душу и био је добар глумац.97 Једино што је могло да 
привремено обузда његов темперамент су биле новчане казне. Јер, колико 
је био сигуран у свој неоспоран таленат, толико је и публика с радошћу до-
лазила на његове представе.

Тумачио је карактерне и комичне ликове, с пуно динамичности и реа-
лизма у изразу, а страствени полет је црпио из своје суштинске природе. 
Подједнако је освајао публику и рецензенте својим глумачким даром, гла-
сом налик баритону, стваралачком маштом, градећи необично природно и 
лако старе доброћудне или препредене ликове. 

Разне врсте казни и отпуштања нису утицала на његов темперамент, чак 
их је примао и решавао на духовите начине. Када је други пут са Љубицом 
добио отказ у СНП-у 1865. због свађа и опијања, организовао је од својих 
пријатеља читаву клакерску банду, која је њему и његовој жени у свакој сцени 
пљескала, а сем тога купили су за њих прилоге у новцу, а добијали су и разне 
поклоне.98 Јован Ђорђевић је то сматрао профитом на уштрб остатка дру-
жине. Иако га арогантни тон њихове заједничке жалбе разљутио, Ђорђе-
вић их је, испред свега ценећи таленат, оставио у ансамблу до 1868. када 
су Коларовићи ушли у прве редове новооснованог Народног позоришта у 
Београду. 

На иницијативу Позоришног одбора, 1868. је покренут конкурс за фор-
мирање ансамбла београдског позоришта, на који се одазвала половина 
новосадске трупе (11 чланова) на челу са Јованом Ђорђевићем, међу којима 
су од чланова породице Поповић били Лазар и Марија Аделсхајм Поповић 
и Љубица Поповић Коларовић са супругом Димитријем. Он је још 30. јула 
1868. упутио писмо славном Одбору Народног позоришта у Београду пово-
дом отвореног конкурса 9. јула препоручујући себе и супругу ради глумач-
ког места: Ја сам свршио три разреда србске, немачку нормалну и две године 
Реалку, моја супруга обичну србску и немачку и говоримо обоје србски као и 
немачки. Моје стручне улоге су комични старци, виша комика, као и у другим 

 97 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 1“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2014, 280.

 98 Миховил Томандл, „Српско позориште у 
Војводини (1736–1868) 1“, Матица српска, 
Нови Сад 1953, 160.
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струкама улога Драга и Трагедија. Моје супруге су стручне Љубавне, Јуначке и 
Достојанствене у трагедији, драми и Комедији. Ја добијам месечно 45 ф а.в. 4 
ф на стан и 2 ф на огрев.99 Преписка се завршава телеграмом који 15. септем-
бра Коларовић шаље из Руме, уз молбу за одговор: Gospodinu Dimitiu Matiću. 
Beograd. Umoljavam ponizno odbor da li sam za privremenog cslana primljen, ili mi 
je pogresctno dostavljeno. Odgovor placsen. Kolarovics. Матић је проследио пис-
мо Милораду Шапчанину, дописавши испод телеграма: Молим вас видите 
ово како стоји, па према протоколу одговорите Коларовићу да зна. Одговор 
је плаћен. Али за то има рок незнам у колико сати. Ево вам још одговора. Д. 
М. На полеђини телеграма мастилом је исписан Шапчанинов одговор: Гос-
подину Димитрију Коларовићу. Рума. Изабрани сте за привременога члана, 
Секретар београдског Народног позоришта, Милорад Поповић.

У Народном позоришту у Београду је успешно градио своју каријеру 
(1868–1881, 1882–1888.) са прекидима, понекад гостујући у путујућим по-
зориштима. 

Четврт века како наш „чика Мита“ глумује, прославио је у Београду 3. 
септембра 1885. у улози Ујака Макдоналда у Мозеровом „Библиотекару“, ис-
товремено награђен са три сребрна ловорова венца. Већи део публике, па 
и сам Коларовић нису знали за прославу, али је он био срећан што себе 
види чила и здрава са лепим, не малим успехом, и свагдањим признањем од 
стране публике, али опет с друге стране морало га је тешко заболети што 
виде, да му се за ово не даје признања међу најближима, да преко њега ћут-
ке прелазе, да га заборављају! ... По подизању завесе, публика је ускликнула 
уз буран аплауз, као и на крају представе, када су му уручена три венца – 
од београдских новинара, поштовалаца и одбора за приређивање свеча-
ности. Свој јубилеј, Димитрије Коларовић је славио с разноликим кругом 
својих поштовалаца који су га по завршетку представе одвели на „булевар“ 
где су наздрављали у његово име и слушали занимљиве епизоде из њего-
вог живота и глумовања. И ова изненадна скромна прослава једног скром-
ног уметника, најсилнији је доказ, како у свету имаде још људи, који поштују 
рад, одају му признање, награђују га морално. Ова прослава остаће најлеп-
ша успомена свима, који су у њој учествовали, а јубилар може спокојно и са 
задовољством да погледа на свој толико годишњи рад, који је нашао тако 
срдачног признања, па да и даље са истом вољом и енерђијом послужи хра-
му талијином. 100

Последњих десетак година живота се повукао на своје имање у Влашком 
пољу надомак Београда где је дуго боловао. Покојника оплакују кћи му Зор-
ка, љубимица београдске а и наше публике, и унука му. (...) Д. Ружић и Д. Ру-
жићка, Софија Вујићка, П. Добриновић, Михаило Марковић и жена му Милка и 
Лука Поповић, родови му и врсни чланови наше позоришне дружине и многи 
пријатељи његови. (...) Нека је нашем Чика Мити вечан спомен међу нама!101 
Сахрањен је на поменутом имању, а у Саборној цркви му је ћерка Зорка 
Тодосић дала помен. 

 99 Збирка хемеротеке МПУС-а.

 100 Позориште, бр. 10, 1885.

 101 Позориште, бр. 11, 1899, 90.
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Мита Коларовић... је био бистар, уман и разуман, веома живе фантазије, 
јаког глумачког темперамента, говорљив и волео је живот до последњег 
тренутка. (...) Он је експлоатисао живот као мало ко, јер је умео у сваком 
моменту и у сваком положају наћи неко задовољство. За то су и његове уло-
ге дисале јаким, снажним, сретним животом. Његово глумовање једна је од 
оно неколико омиљених и светлих традиција, којима је историја Народног 
позоришта данас тако поносна.102

УЛОГЕ: Бопчински (Гогољ, „Ревизор“), Гроф Адам (Планче или Планч, 
„Карло XII“), Казар (К. Оберник, „Ђурађ Бранковић“), Чика Мија (Стари бака и 
његов син хусар“), Јеврејин (Еркман–Шатријан, „Јеврејин из Пољске“), Вар-
га (В. Сарду, „Отаџбина“), Кованџија (Л. Мерсије, „Стари кованџија“), Дезоне 
(Мелвил–Диревије, „Мишел Перен“), Пратљача (К. Гернер, „Нови племић“), 
Просјак (Дино–Лемоен, „Лондонски просјаци“), Ујак Макдоналд (Мозер, 
„Библиотекар“), Панта (Ј. Ј. Змај, „Шаран“), Хајдук Вељко (Ј. Драгашевић, ис-
тоимени комад) и др. 

ЗОРКА КОЛАРОВИЋ ТОДОСИЋ103

(Нови Сад, 1. IV 1864 – Београд, 28. XII 1936)

Зорка Тодосић, велика трагеткиња Народног позоришта у Београду, 
доживела је највеће тријумфе својим маестралним уметничким бравура-
ма. Као глумачко дете Љубице и Димитрија Коларовића, сцена јој је била 
природно окружење у којем је откривала свој таленат наступајући у дечјим 
улогама (1871–1875). 

После основне школе, отишла је у Виши женски завод у Београду где је 
стекла свестрано знање из језика и музичке уметности, тако да је сматрана 
за веома образовану даму.104 Свој сценски таленат усмерила и на оперетске 
улоге којима је тај жанр прославила у Србији. У томе је најзаслужнију улогу 
имао Даворин Јенко који је према њој компоновао песме у комаду „Роберт 
Ђаво“. 

Таленат Зорке Тодосић је драмски брусио глумац Тоша Јовановић. Чим 
сам добила какву улогу, тражио је да донесем дело и да прочитам, он би ми 
додирнуо руком раме и рекао: ако будеш овако играла, чика Тоша нема више 
ништа да ти каже. Ако се десило да је што год запазио на позоришној проби 
чиме он не би био задовољан, одвео би ме у крај, даље од глумаца и тихо, 
готово шапћући рекао: ово требаш овако да кажеш, или да играш. За тим 
би ме опет одвео где сам била и тражио да поновим. Кад сам учинила, и он 
видео да сам погодила како је хтео, у његовим очима виделе су се сузе. Од 
радости што сам га разумела пољубио ме је у чело.105

Њено име се једино појављивало на плакатима дечијих улога којима је 
почињала каријеру: у комаду „Сан Краљевића Марка“, сина Виљема Тела у 

 102 Позориште, бр. 11, 1899, 89-90.

 103 Наступала је под девојачким презименом, 
а удајом за Милана, додаје његово прези-
ме као Зорка Коларовићева Теодосијевић; 
међутим, од 1887. је грешком њено име 
на плакатима потписано као Тодосићка и 
услед честих понављања, то презиме је 
остало као њено уметничко, без писаних 
извора да га је Зорка наменски променила 
и усвојила.

 104 Оља Стојановић, „Зорка Тодосић 1864–
1936“, Музеј позоришне уметности Србије, 
Београд 2016, 8.

 105 „Зорка Тодосићка“, Београдске новине, 
1908.
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истоименој Шилеровој драми, Анђелију у „Владимиру и Косари“ Лазара Ла-
заревића, Ивана у „Јелисавети“ Ђуре Јакшића.

Тек је 1877. године добила прву професионалну улогу у представи „Пр-
кос“, у улози Јеле. У почетном периоду свог стваралаштва, у сентименталним 
улогама љубавница, питким улогама у водвиљима и оперетама, пленила је 
публику својом игром пуном глумачких појединости, изненађења, инвен-
тивним, уз то динамичним, разноврсним и увек заводљивим женственим 
љупкостима и глумским виртуозностима.106

106 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 1“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2014, 118-119.
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Зорка Тодосић као Риђокоса Бетина у 
оперети „Маскота” Алфреда Дирија (1900)
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У драмским и карактерно–комичним бравурама, уздигла се на виши 
уметнички ниво израза неисцрпном снагом своје снажне индивидуалности. 
Јер, она је представљала пример урођене боемије, како ју је Грол назвао, 
улагала је свој животни дух и огроман труд. 

Њу је знао цео Београд и она нигде није могла да прође инкогнито, јер је 
била не само популарна него и време позната као заводљива жена а уједно 
и велика глумица Народног позоришта, обесна жена која је дрмала целим 
ансамблом и у коју су били сви заљубљени: глумци и статисти, шаптач и 
лампаџија, позоришни власуљари и разводници, диригенти и музичари, ре-
дитељи, па чак и понеки управник. Обожавали су је критичари и гледаоци, 
како они из првих редова фотеља и ложа тако и они с треће галерије, на 
којој се стајало за грош, а пљескало за дукат.107

Крајем XIX века постала је наследница оперетског репертоара Марије 
М. Цветић, коју није превазишла гласовним распоном, већ другачијом умет-
ничком игром, непресушном, гипком природом. У оперети је давала улоге 
у великом стилу што се тиче сценске експресије и изгледа – игра, костими, 
музичка студија дошли су као производ брижљиве личне документације у ве-
ликим позориштима у Бечу и Паризу.108

Зорка Тодосић је била незаменљива у комадима Јована Стерије Попо-
вића, јер је играла ванредно лепо, играла магистрално у Злој жени да не по-
мињем остале улоге њене из овог репертоара који је као створен за њу.109

С идејом да се оснује Опера на Булевару, Жарко Савић110 у „Штампи“111 
показује колико цени Тодосићкине квалитете, желећи да симпатичну Зорку 
(Тодосићку) уз Рају Павловића и позоришни хор укључи у прву београдску 
оперу, без даљих трагова о њеном евентуалном учешћу. Према карактеру је 
одговарала улогама с певањем, и првој „Коштани“ коју је, нажалост у цело-
купној изведби и режији, слабој посећености, пратио неуспех. 

Лепушкаста, изразито прћаста носа и црних, необично живих очију, вео-
ма живахног темпарамента, Зорка врло брзо постаје љубимица ондашњег 
Београда.112 У њен шарм и лепоту су многи били заљубљени, а уметници су 
је опевали у својим редовима, попут Војислава Илића, посветивши јој песму 
„Увео цвет“: 

“Ја љубљах лепу цурицу,
Мирисну, белу ружицу.
Још синоћ моја бејаше,
Јутрос је свати узбраше.
Свет ми је срећу однео,
Зато сам блеђан, увео....”

Постоје чак претпоставке да је волела свог партнера у комадима с пе-
вањем, глумца и песника Стевана Дескашева.113 Међутим, Зорка се удала за 
Милана Теодосијевића, имућног благајника Земунске штедионице 21. сеп-
тембра 1880. чији је меценат био од великог значаја за уметност. Позивница 

 107 Б. Поточан, „Милосница царског секрета-
ра“, Експрес недељна ревија, 20. VI 1981.

 108 Милан Грол, „Из позоришта предратне Ср-
бије“, СКЗ, Београд 1952, 32.

 109 Павле Поповић, „Национални репертоар К. 
С. Народног позоришта“, 1899.

 110 Жарко Савић (1861–1930), оперски певач и 
глумац.

 111 Слободан Турлаков, „Опера на Булевару 
Жарка Савића“, Годишњак града Београда, 
књ. 31, Београд 1984, 138.

 112 Оља Стојановић, „Зорка Тодосић 1864–
1936“, Музеј позоришне уметности Србије, 
Београд 2016, 11.

 113 Стеван Дескашев (1855–1921), глумац и пе-
вач
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за венчање тада Зорке Коларовић и Милана Теодосијевића која се чува у 
збирци Музеја позоришне уметности Србије, сведочи о тачном презимену 
њеног мужа које ће њихова ћерка наследити. Удаје се лакомислено, као у 
водвиљу114, али све трагедије које су у приватном животу уследиле, подно-
сила је као највеће трагичке хероине које је играла на сцени. Из тог несрећ-
ног брака у којем убрзо постаје удовица, склопљен у буци песме и тамбура, 
а одржаног онолико колико је трајао само наркозом морфијума115, добила је 
шесторо деце, од којих је једино остала Љубица. На питање о њој, Милош 
Цветић116 је одговорио: Право да кажем, није ми се свидело што је гђа Зор-
ка, која зна, како је глумачки живот тежак, упутила своје дете том стазом. 
Али ме разговор о њој просто преобрази.117

После кратког прекида на сцени, Зорка се вратила улогама у друштвеној 
драми као: Сипријена у „Разведимо се“, Крчмарица у представи „Код белог 
коња“, Мизета у „Чергашком животу“, Сардуoва „Мадам Сан–Жен“, Адела у 
„Бубурошу“, Атенаида у „Ливничару“.

Међутим, трагична судина њене породице се наставила смрћу ћерке 
Љубице августа 1905. Сама и неутешна, окреће се позоришту и то управо 
комедијама, као и улогама које су биле у складу с њеним годинама и при-
родом. 

На прослави њеног јубилеја 7. марта 1908. играла је Мамзел Нитуш у 
истоименој представи, мада, није имала високо мишљење о свом дотада-
шњем раду, већ да је тек чекају озбиљнији и одговорнији подухвати: Ми-
слим да све оно што сам радила није прави рад, јер сам онда била и млађа. 
Сад схватам своју дужност много строжије, може бити и за то, што прела-
зим и на други рад. И кад тај рад почињем са 44 године, то није, признаћете, 
баш тако лако као у тринајестој години.118

Последњи пут је изашла на сцену Народног позоришта пред почетак 
Првог светског рата као удовица Софија у Нушићевом „Обичном човеку“, 
да би 1915. прешла у младо позориште у Скопљу, пруживши публици своја 
најбоља остварења у представама „Господин Алфонс“, „Миш“, „Пркос“ и „Зла 
жена“. 

На крају рата, вратила се у Београд. У напону највеће стваралачке снаге, 
срушене тешком душевном болешћу због које су јој забранили улазак у По-
зориште, пензионисана је 1919. Годинама је лутала улицама и рецитовала 
пролазницима свој реплике из „Зле жене“, једне од својих најбриљантнијих 
креација. У времену у ком се мучила да изведе свој уметнички преображај и 
да у друштвеној комедији освоји место које је имала у водвиљу и у оперети, 
Тодосићка је погођена душевном болешћу.119 

Позориште које је на њеној поменутој прослави омамљивало мирисима 
букета, дирљивим речима глумца Милорада Гавриловића, поклонима, уск-
лицима, присуством принца Павла и принцеза Јелене, сада је за њу била 
недостижни, закључан Талијин храм у којем су бледела сећања на њу. Ипак, 
многи су се 1929. сетили сценске величанствености Зорке Тодосић када је 

 114 Милан Грол, „Из позоришта предратне Ср-
бије“, СКЗ, Београд 1952, 134.

 115 Исто.

 116 Милош Цветић (1845–1905), глумац, реди-
тељ, драмски писац.

 117 Б. Јуришић, „Код Милоша Цветића“, Бео-
градске новине, 9. I 1902.

 118 Оља Стојановић, „Зорка Тодосић 1864–
1936“, Музеј позоришне уметности Србије, 
Београд 2016, 15.

 119 Милан Грол, „Из позоришта предратне Ср-
бије“, СКЗ, Београд 1952.
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 120 Као што је био случај с њеном мајком, 
Љубичино девојачко презиме су понекад 
писали у јавности (на плакатима, доку-
ментима, у штампи) Тодосићева, а некад – 
исправно Теодосијевићева, по оцу Милану 
Теодосијевићу.

 121 Мали журнал, бр. 321, 1901, 2.

 122 Летопис, „Годишњак Народног позоришта 
у Београду (1900–1903)“, Београд 1903, 5, 
15.

123 Мали журнал, бр. 326, 25. XI 1901, 3.

њен глас, у наступима с врхунским драмским и оперским уметницима, сен-
тиментално улазио у куће преко таласа Радио Београда.

УЛОГЕ: Тоанета („Уображени болесник“), Дорина („Тартиф“), Николија 
(„Пучанин као властелин“) – Молијер; Вилхелмо (Ф. Шилер, „Вилхелм Тел“), 
Даница (Ј. Фрајденрајх, „Граничари или Сабор на Илијеву“), Ева Вебстерова 
(Г. Мозер, „Библиотекар“),Мадам Сан–Жен (Сарду–Моро, истоимени комад), 
Клотилда (П. Ферари, „Самоубиство“), Марита (Л. Доци, „Пољубац“), Гђа Ги-
шар (Дима Син, Господин Алфонс“), Шарлота Д’Енери– Лемоан, „Мајчин бла-
гослов или Савојски бисер“), Живана (Веселиновић–Брзак, „Ђидо“), Клара 
(Х. Ечегарај, „Маријана“), Савета (К. Трифковић, „Школски надзорник“), Јелка 
(К. Холтај, „Низ бисера“), Дениза од Флавињија, Мамзел Нитуш (Мелак–Мијо, 
„Мамзел Нитуш“) и др. 

ЉУБИЦА ТЕОДОСИЈЕВИЋ120

(Земун, 1881 – Београд, 26. VIII 1905)

Љубица је била веома талентована глумица и певачица, којој су крити-
чари већ на почетку предвиђали развој богате каријере. Њен први наступ 
24. новембра 1901. у оперети „Птичар“ у режији Светислава Динуловића је 
унапред најављен у „Малом журналу“.121 Та улога Кристе, којом је наступила 
за ангажман у Народном позоришту у Београду и исте године је уврстила 
у редовне чланове ансамбла,122 већ је била прославила њену мајку, Зорку 
Тодосић. 

Неколико дана после дебитовања, аутор непотписаних редова је у „Ма-
лом журналу“123 детаљно забележио прве утиске којима је превидео Љуби-
чине њене сценске могућности. Јер, без труда ни највећи таленти немају 
успеха, а срећом, Љубица је имала уз себе своју мајку као вештог учитеља за 
кретање и певање.

Звучало је оштро када је написао да Љубица није позоришно дете, јер 
се до скоро у пансионату припремала за глумачки позив у Београду и Бечу. 
Истина, јер није као већина глумачке деце одрастала у позоришту, већ је 
на позорницу закорачила тек у првој улози. Тиме је, заправо истакнут њен 
таленат и минимална трема коју је Љубица савладала још на почетку пред-
ставе, без уобичајене бинске грознице код почетника. Похвалио је њен мек 
и пријатан, детињи глас који тек треба да се развија, јер чак и певачице с 
конзерваторијума развијају своје гласове током каријере. Благонаклон пре-
ма труду за прву и веома захтевну улогу рецензент сматра да се Љубичин 
глас креће у уским границама, нема висине из дубине, али ..., по самој при-
роди развића, глас ће ојачати, постати још чистији и звучнији. Сценско 
кретање је у њеном витком стасу, природно, складно и грациозно, ... ако се 
временом не угоји сувише, те дуго остане еластична и вицкаста, моћи ће 

Љубица Теодосијевић
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имати великог успеха. Истицао је и њено лепо дугуљасто лице, сматрајући 
да оно више одговара различитим улогама на сцени. 

Други критичари су њено дебитовање очекивали са зебњом и стра-
хом, али из густог јата сјајних звезда на Талијином небу – долети нам мала 
писмоноша Криста, те нам са поносом и са неком нежном, управо златном 
дрскошћу донесе драгоцену вест, да ће на суморном небу наше Талије у скоро 
заблистати нова звезда.124

Током децембра исте године је, такође за ангажман представила Катари-
ну у комаду „Мадам Сан–Жен“, врло захтевну улогу која је свакако за прваке 
драме Народног позоришта. И што г-ђица није имала у Катарини онаквог 
успеха какав се очекивао после Кристе, кривица је не до ње, већ до оних што 
су јој ту улогу дали и то још за ангажман!125 Ипак, Љубица Тодосић је својим 
талентом пружила врхунску игру, складним кретањем и слободном игром 
према својом младом појавом и годинама, као симпатична Катарина, али 
никако Мадам Сан Жен. Разоружани њеним талентом, рецензенти су били 
свесни да Љубица схвата да се уметником (...) непостаје обноћи126, већ да 
ће послушати честитке и савете након своје прве улоге да увек буде вредна 
и предана свом позиву, јер без труда и добре воље никад не може имати пра-
вога успеха.127

У години дебитовања, раскинула је веридбу са глумцем Александром 
Радовићем и две године касније се удала за глумца Ристу Спиридоновића 
(1903). У уметничкој реорганизацији нишког „Синђелића“ под управом Ми-
хаила Марковића, формиран је глумачки ансамбл од 18 глумаца и 12 глуми-
ца међу којима су били Љубица и њен супруг Риста. Развијала је свој таленат 
и градила каријеру углавном у музичком репертоару у периоду од 1903. до 
краја 1904. када се повукла са сцене и умрла од туберкулозе 1905.128

У августу 1905. „Одјек“129 доноси вест да је госпођица Љубица Теодосије-
вић, кћи г-ђе Зорке Тодосићке, чланице Народног позоришта преминула 
после дуге болести, од грудобоље. Кућа коју је Глумачком клубу Народног 
позоришта за глумачку сирочад завештала њена мајка Зорка, понела је име 
Љубице Тодосијевић. 

РИСТА СПИРИДОНОВИЋ
(Београд, 31. III 1879 – Београд, 14. IX 1946)

Риста је припадао глумцима четвртог нараштаја првог модерног доба 
који су ступили на позорницу током последње деценије XIX века. Ангажо-
ван је за члана Народног позоришта у Београду 21. децембра 1898. и градио 
је каријеру у различитим позориштима и фаховима. Чак и када представе 
нису хваљене, он се издвајао својом једноставношћу и студиозним улогама, 
попут оне у „Ђаволу“, где су г. Динић у насловној улози и Спиридоновић као 
Алфред Ласло, били одлични тако, да им се не би имало шта приговорити. 

 124 „Љубица Тедосијевић“, Позоришни лист, 
бр. 47, 1901, 367.

 125 Сл., „Позоришни концерти и уметност - 
Игра поново”, Мали журнал, бр 355, 25. XII 
1901, 3. 

 126 Исто.

 127 Мали журнал, бр. 326, 25. XI 1901, 3.

 128 Синиша Јанић, Боривоје С. Стојковић, 
„Нишко позориште 1887–1915.“, Театрон 
30/1/2, Музеј позоришне уметности Ср-
бије, Београд 1981, 48.

 129 Одјек, бр. 1722, 27. VII 1905.
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После нишког „Синђелића“ (1903–1905) придружио се Српском народ-
ном позоришту, заједно са Божом Николићем130 с којим је, уз остале младе 
чланове, две године касније основао Заједницу омладине српске народне 
позоришне дружине са циљем да се, ради стручног усавршавања оснује 
библиотека са одговарајућом литературом. Нажалост, њихов рад је прет-
ворен у борбу за сталешка права и интереса, нарочито млађих чланова, у 
поделама улога и висини плата. Због одбијеног захтева од стране Позориш-
ног одсека СНП-а неки чланови су отпуштени, а неки кажњени једномесеч-
ном платом. Током покушаја уметничких реформи, а посебно режије, многи 
су долазили да се усавршавају у добром ансамблу СНП-а, нарочито поред 
Пере Добриновића: Риста Спиридоновић у једном писму истиче да су он и 
глумци у режији Добриновића могли највише да науче и да су његове режијске 
инсценације биле велике представе.131 Ово је потврђено и у једном приказу 
из 1909. када су у Руми играли у комаду „Свет“ – Риста је у улози пензионера 
Симе био одличан и подједнако похваљен као и Добриновић. 

Такође, једна од вести са турнеја СНП-а говори колико су Спиридоно-
вића волели у публици и критици: Г. Риста Спиридоновић, симпатични 
члан Српске Народне Позоришне Дружине оболео је при поласку Позоришне 
Дружине из наше средине, те се сада налази на лечењу овде у Сомбору. Бо-
лест му је пошла на боље и сада је ван сваке опасности. Сомборско српско 
грађанство показује искрену пажњу према њему, интересовањем о њего-
вом стању и посетама, које му чини. Надајмо се, да ће скорим напустити 
постељу, те ће се после извесног времена, што ће га употребити на опо-
рављење, поново моћи вратити на позорницу, која у њему има ваљаног и 
амбицијозног глумца.132 

Био је међу професионалним глумцима који су помагали рад аматер-
ских дружина – Спиридоновић се помиње и јуна 1912. када је у Сарајеву 
почело да ради Српско дилетантско позориште. Од његових надахнутих и 
промишљенх креација треба истаћи Галкутија у „Добросретнику“, Кљешча у 
„На дну“, Капелана у комаду „Госпође и хусари“ , старог Данила у „Разбојници-
ма“, Анџелотија у „Тоски“, и фра-Гргура у „Барону Фрањи Тренку“. О предста-
ви „Племенити отац“ која је већ давно скинута са београдског репертоара, 
мјесто да комад спашава глумце, синоћ су морали глумци спасавати комад. 
Ипак, похваљен је Риста Спиридоновић који је сасвим добро изнио за по-
зорницу стереотипног јеврејског зеленаша. Његов жар гон, кретње маска, 
његов Шаранзон био је на свом мјесту.133

Свој 25-годишњи рад је обележио на сцени сплитског позоришта тада 
већ у присуству своје друге супруге,134 као и чланове опере и драме, дра-
матурга г. др Королија и управника г. Бартуловића који је истакао његову 
скромност, називајући га јунаком рада, реда и уметности. Уручени су му 
ловорови венци од Општине Сплит, Управе Народног позоришта, коман-
данта места потпуковника Кнежевића, Сплитска „Орјуна“ и бројни дарови. 
Уметнички део прославе је било извођење представе Охнетовог комада 

 130 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2015, 565.

 131 Исто, 575.

 132 Збирка хемеротеке МПУС-а.

 133 К., Позориште, Сарајево, 1912.

 134 Друга супруга Ристе Спиридоновића је 
била Милица Јосићева с којом је имао ћер-
ку – глумицу Олгу Спиридоновић. 

1860-1946
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„Власник ливница“ где је слављеник своју главну улогу вајао у контрасту 
поноса и љубави, а маска, вазда пуна израза, казивала је толико много и не-
посредно... баш какве су му креације увек биле пуне душе, без великог геста 
и потресних ерупција, врло осећајне. С пуно снаге и виртуозности стварао 
је схватљиве фигуре, а да се кроз то не осјети излињала романтика, те 
је галерија његових креација један савршен низ увјерљивих и реалистичких 
лица из велике књиге љубави, коју је исписала драма свих народа.135

Спиридоновићева изражајност на сцени произилазила је из студио-
зности коју је градио у драмском фаху још од почетка каријере као члан 
путујуће дружине Михаила Лазића – Стрица (1896) и Модерног позоришта 
Михаила Марковића – Ере (1903). Тако су његова динамична природа и ду-
бока осећајност кроз каријеру израстале у непосредност, реалност и ис-
крени доживљај ликова које је тумачио. 

Осим глуме, бавио се другим позоришним делатностима: као организа-
тор и иницијатор у поновној сарадњи са Михаилом Марковићем – Ером од 
1931, члан и секретар у Народном позоришту на Цетињу две године кас-
није, управник и редитељ Народног позоришта у Крагујевцу које се прета-
пало с радом Народног позоришта Дунавске бановине у Новом Саду, где је 
био секретар и редитељ све до 1941. 

Риста Спридоновић је заокружио свој позоришни рад од глумца снажне 
осећајности, преко редитељских и веома успешних организаторских и уп-
равничких остварења у позориштима  широм земље.

УЛОГЕ: (Т. Мегерл, „Чича Томина колиба“), Лотар (Г. Мозер, „Библиотекар“), 
Каварадоси (В. Сарду, „Тоска“), Парох (Судерман, „Завичај“), Тома („Свет“), Ма-
нојло („Протекција“), Јеврем („Народни посланик“) – Нушић; Ђакон Авакум 
(М. Сретеновић, истоимени комад), Сергије (Арцибшев, „Љубомора“) и др. 

 135 Аноним, „Јубилеј Ристе Спиридоновића“ – 
премијера „Власника ливница“, Подлистак, 
Сплит, 1924.
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 136 Лаза Поповић, „Почетак и свршетак триде-
сетогодишњег мога рада на пољу просве-
те и уметности“, Београд 1892, 4.

 137 М. С–ћ., „Јеца Добриновићка – пријатељу 
Пери Добриновићу“, Браник, бр. 77, 1898, 
1-2.

 138 Позориште, бр. 1, 1898.

 1860-1923
 ЈЕЛИСАВЕТА ПОПОВИЋ ДОБРИНОВИЋ
 ПЕРА ДОБРИНОВИЋ

ЈЕЛИСАВЕТА ПОПОВИЋ ДОБРИНОВИЋ
(Врањево, 26. V 1841 – Осијек, 21. I 1898)

Како је у новооснованој дружини у Српском Чанаду 1860. недостајало 
глумица, Стеван Протић се досетио сестре Лазара Поповића и предложио 
да оде у Иванду и добије од њихове мајке Милице дозволу да се Јеца ода 
вештини глумовања. С обзиром на лоше материјално стање Поповића по-
сле смрти попа Луке, мајка је оставила одлуку ћерки, која се радо одазвала 
позиву. То је било време када је сматрано зазорно видети женску на позор-
ници, и таква је женска називата „комендијашица“.136 Тако је по писањима 
Лазара Поповића започета каријера Јелисавете. 

Нова прилика за професионално позориште јој се указала одласком глу-
мице Милеве Рашић Радуловић у Београд: Јелисавета дебитује 4. новембра 
1868. у улози Ане у комаду „Шаран“ Ј. Јовановића Змаја. Ступивши у Српско 
народно позориште, спасила је глумачки потенцијал, пољуљан преласком 
многих чланова на челу са Јованом Ђорђевићем у новоосновано београд-
ско позориште. Уз то је обогатила женски део ансамбла и наредних тридесет 
година је остала верна овој позорници – али под својим јединим условом – 
да, иако млада, игра само старије женске ликове. Бадава сам јој говорио... да 
би она по младости, по лепој појави, по љупкости својој могла играти улоге 
друге врсте... Али, Јелисавета је достигла савршенство управо играјући ста-
рије жене у комичним и драмским улогама својим изузетним талентом који 
је допуњавала природношћу, непосредношћу и јаким темпераментом. Тај је 
моменат, кад Јецине улоге приказује друга личност, друго тело а особито 
други дух. ... Јеца је са млађаним срцем у грудима а са жућкастом шминком 
на свежим образима била баба, комична баба, која је тепала и муцала речи 
своје улоге као оживотворена личност песникове маште. Дух Јецин је био 
spritus movens et agens, који је у једном тренутку схватио и разумео, шта 
треба да је, кад оличава песников фантом.137

Јелисавета се прославила као ненадмашна у типовима жена из народ-
ног живота. Увек се трудила да јој свака улога постепено постаје као нека 
органска целина, те тако корак по корак долази до оне комичне висине, коју 
је песник наменио улози, била је ненадмашна да живо представи пунице, 
стрине, куме, зле, језичне, заједљиве жене, сплеткашице, брбљуше, чанколи-
зе, оштроконђе, па тек оне ројтанске покондирене тикве.138 Говорили су 
да је Јелисаветин комични фонд непресушан… да би живописци и вајари 
могли узети за моделе карактере које је приказивала; јер, сваки покрет, сва-
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ки гиб, сваки дах и уздах, сваки смех и осмех… био је у потпуном складу са 
природом.139 

Вероватно је и према себи уносила доста крепкости, животног реализма 
који је често тешко разлучивао шта је граница између уметничке и приватне 
Јелисавете. 

Била је жена романтичарске природе, а о томе јасно сведочи њен разго-
вор с управником Антонијом Хаџићем априла месеца 1895.:

Коју врлину цените највећма? – Човечно поступање.
Која је особина у човеку најлепша? – Поштење.
А у женскињу? – Добродушност.
Које је ваше најмилије занимање? – Глумовање. 
Шта зовете срећом? – Породични живот.
А несрећом? – Кад изгубимо оне које волимо. 
Које улоге што сте их створили цените највише? – Мутибратичку (у ко-

маду „Еј, људи што се не жените?“, Станићку „Мамица“, Рогошкину „Зец“, Пра-
тљачницу „Нови племић“, Мекићку „Војнички бегунац“). 

Шта вам је најнесносније? – Грамжење за новцем. 
Шта вас растужује највише? – Кад видим сироче без оца и мајке како пати.
Шта вас највише теши? – Нада и успомене. 
Који вам је песник најмилији? – Бранко.
Коју песму певате најрадије? – Лисје жути веће на дрвећу.
У чему је јачина женина? – У томе, да уме да носи невоље.
Шта је ваша девиза? – Чинити добро и пустити свакога да говори шта 

хоће.140

На сцени свог матичног позоришта скромно је прославила је 25 година 
рада 8/20. априла 1898. али је уметница поздрављена искрено и од својих 
другова и другарица по позиву и од овдашње публике, којој је она била сва-
гда љубимица.141 Приватно је била племенита и благог осмеха. Задужила је 
историју нашег позоришта, јер је красила снагом талента и живом игром 
и када је ћутала, на позорници је увек пленила и увек била присутна ду-
хом, не само телом – а то је била њена особина, њена претежност, њена 
надмоћност и уметност.142 Без довољно заслуга за живота што је срцем и 
душом била одана свом тешком, глумачком позиву, задужила је свакога ко ју 
је ценио, да очува њено име у успомени. 

Телеграм из Осијека је донео вест да је Јелисавета–Јеца Добриновићка 
рођена Поповић преминула. 

Глумци и глумице не остављају након себе успомене свога дара. Највећа 
слава глумчева у прошлости разиђе се као магла, те остане само мрачна 
успомена сећања, да је био. (...) Ваљало би, дакле, више писати о уметници-
ма него о ма ком другом, ... према томе, нека буде име „наше Јеце“, у аманет 
српској глумачкој уметности.143

 139 Исто.

 140 Позориште, бр. 37, 8. IV 1895.

 141 Браник, бр. 10, 3. I 1898, 3.

 142 М. С –ћ., „Јеца Добриновућка – пријатељу 
Пери Добриновићу“, Браник, бр. 77, 1898, 
1-2.

 143 А. Х., Листак, Поводом прославе, Браник, 
бр. 40, 1895.
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 144 Милан Предић, „Пера Добриновић“, Срп-
ски књижевни гласник, Београд бр. 1, 1924.

 145  Лука Дотлић, „Из нашег позоришта старог“, 
СНП, Нови Сад 1982, 239. 

 146 Вељко Петровић, „Живот и глума Пере До-
бриновића“, Политика, 8,9,10,11. IV 1939.

УЛОГЕ: Сара (Ј. С. Поповић, „Покондирена тиква“), Софија („Љубавно пис-
мо“), Ката („Школски надзорник“), Ката („Избирачица“), Ката („Француско–
пруски рат“) – Трифковић; Ана (Ј. Јовановић, „Шаран“), Ракила (Сиглигети, 
„Цигани“), Фрошарка (Д‘Енери, истоимени комад), Кормон, („Две сиротице“), 
Пелагија (Мјасницки, „Зец“), Клаудија (Лесинг, „Емилија Галоти“), Гертруда (В. 
Шекспир, „Виљем Тел“), Ана Кенедијева (Шилер, „Марија Стјуарт“) – Шилер; 
Истирка (К. Тот, „Жене у уставном суду“), Крезуба баба (Рајмунд, „Распикућа“), 
Гђа Перишон (Лабиш, „Перишонов пут“), Маријант (Еркман–Шатријан, „За-
вађена браћа“) и др. 

ПЕРА ДОБРИНОВИЋ
(Београд, 10. VII 1853 – Нови Сад, 22. XII 1923)

Неспорно највећи глумац српске историје, достигао је највише умет-
ничке вредности. Волели су да га гледају на сцени и најтеже задовољно 
посетиоци, људи од позоришта. Јер је он био глумац од расе... који су... у својој 
богатој природи увек могли да оплоде примљено и избаце опет из себе рас-
кошно појачано, пуно музике, боје, сликовитости...144

Као муж Јелисавете Добриновић, проширио је значајну глумачку динас-
тију врхунским остварењима на сценама београдског и новосадског позо-
ришта. 

Јован Грчић је 1892. као уредник књижевног часописа „ Стражилово“ 
замолио Перу Добриновића за најважније биографске податке, јер је наме-
равао да напише чланке о истакнутим глумцима тог времена. Писмо којим 
је Добриновић узвратио, а које се налази у Рукописном одељењу Матице 
српске, бр. 604 није никада објављено, ни у „Портретима с писмима“ из 1939, 
него тек у Дотлићевој књизи. Како је писао Лука Дотлић, стари глумци често 
нису знали ни основне податке о себи, због чега су неке биографије оску-
дне, нетачне, различитих неусаглашених информација које се касније умно-
жавају, као једини извори или записи о њима.145 

Добриновићев отац Јован је све до 1848. живео у Сремским Карловци-
ма где је имао берберску радњу. Због буне је прешао у Београд и наставио 
свој посао на Варош-капији где је Пера одрастао. Тај део града је, уз Стам-
бол-капију било средиште свих чаршијских збивања. Претпоставља се да 
су многа београдска и пречанска господа, као и из оближњих хотела до-
лазила у берберску радњу Добриновићевог оца. Пера је скрштених руку 
посматрао како отац и његови шегрти удешавају кике и зулуфе помодара и 
звонко брсте оштре стрњике на достојанственим образима Ћир Диме и 
Ћир Михајла.146 Добриновић је због слабости кренуо у школу тек с девет 
година, а кажу да га је отац повукао из трећег разреда гимназије и увео 
у радњу. Можете замислити какво је то морало бити ђаволско и златно 
берберско шегрче, тај кратки, дебељушкасти, главати, окати и чупави 

Пера Добриновић као Јано у „Риђокосој” 
(1890)
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пуша.147 Међу шегртима је био и лепи Тоша, ... Адонис, како се онда говорило, 
заволео је живо дете и оно се дивило Тоши ... и његовом дивном баритону. 
Чим је узлетео у чаробно царство које и фризерског калфу преображава у 
јунака и кнеза из песме и приче, и наш Пера, са непуних 17 година, побеже у 
актере...148 Пријатељство између Тоше Јовановића који је радио као калфа 
и малог шегрта Пере, уродило је двоструким плодом за богатство српске 
позоришне историје. Када је Пера први пут отишао с Тошом у позориште од 
напојница за чешљање муштерија, гледао је Округићеву „Саћурицу и шуба-
ру“. Тоша је убрзо напустио занат и отишао у глумце. Одушевљен Тошином 
улогом цара Душана у Стеријином комаду „Смрт Стевана Дечанског“, Пера 
се супротставио жељи родитељима да буде занатлија или официр и предао 
се позоришту. Тако је на препоруку Тоше Јовановића 1870. ступио као ђак 
у питомачку школу у Београду за позоришну уметност. Прва сазнања му је 
давао као предавач, тада глумац и редитељ Алекса Бачвански, а предавали 
су и Јован Ђорђевић, Јован Бошковић, капетан Миљковић и други. После 
осам месеци када је школа укинута, примио је декрет од Јована Ђорђевића 
да, по препоруци свог учитеља Бачванског дебитује као замена у комаду 
„Пепељуга“ и примљен за привременог члана београдског позоришта са 
пет дуката месечне плате. Округао, пуначак, пупав, ... образи дебели, ... а очи 
велике, округле, ... али дивне, радознале, светле, свако их је волео... Глас му је 
био звонак, поцепан и резак, умео је њиме у октавама да жонглира, да шапће 
и грми, а музикалан, певао је њиме изванредно, развијао га је постепено као 
оргуље, одвијао као заставу.149

Као питомцу му је обећано да настави усавршавање на студијама у Пра-
гу. Пошто се то није испунило, револтиран, Добриновић се 1871. окреће 
путујућим позориштима. Прво је било Лазино које је тада гостовало у Кар-
ловцу. Ту је почео с приказивањем шегрта у Сигетијевом комаду „Вампир 
и чизмар“, с великим успехом.150 Према сопственом признању, искуство у 
путујућој дружини Лазе Поповића је било врло корисно и благотворно, као 
и оно што је научио од Поповићеве жене Марије Аделсхајм – и дан дањи 
дугујем јој за многа поучавања. Више него игде, од ње сам научио вештину 
глуме.151

По позиву се враћа у Народно позориште 4. септембра 1872, али пош-
то је због финансијске кризе оно престало са радом 1873. Добриновић се 
прикључио Коларевићевој дружини, састављеној од отпуштених глумаца. 
У међувремену му Адам Мандровић нуди ангажман у загребачком ХЗК за 4 
форинти, што Пера одбија због породичних обавеза и мале плате. 

По препоруци Димитрија Ружића и захваљујући Антонију Хаџићу, ула-
зи у ансамбл СНП-а (1873–1913). Дебитује 22. децембра као слуга Јован у 
„Љубавном писму“. С том улогом је започео велики успех и завршио свој 
живот. Као Јован у комаду „Низ бисера“ К. Холтаја, у листу „Позориште“ Миша 
Димитријевић је написао: Добриновић, црнац, много обећава. Већ се сада 
слободно креће на позорници, па само док му пукне међу очима, то ће наша 

 147 Исто.

 148 Исто.
149 Олга Марковић, „Пера Добриновић (1853–

1923) – 150 година од рођења“, Музеј позо-
ришне уметности Србије, Београд 2003.

 150 Миховил Томандл, „Српско позориште у 
Војводини (1868–1919) 2“, Матица српска, 
Нови Сад 1954, 103.

 151 Београдски илустровани лист, бр. 8,

  22. II–1.III1923.
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позорница стећи у њему честита и ваљана комичара.152 Избором прве 
улоге у Стеријиним комадима, 1875. бриљира као Кир Јања и постаје један 
од најбољих тумача тог писца. Годинама касније, критичар Милан Савић је 
покушао да се присети те бравуре: Онај згрчени старчић, који у новцу види 
све и сва на свету, оно грабљиво севање очију чим се о туђем новцу поведе 
реч; она маскирана бојажљивост кад се говори о његовом благу; она одула-
рена страст кад при закључаним вратима посматра дукате; они често 
зверски скокови кад на кога сумња; она рафинирана лукавост кад хоће кога 
да обмане; оно бескрајно очајање кад види да је обманут; онај цинцарско–
српски језик!153

 152 Позориште, 1873.

 153 Позориште, бр. 51, 1874.
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У другим функцијама у позоришту, још 1878. обављао је и дужност сце-
нариста, тј. инспицијента, па га је једном приликом напао глумац Никола 
Зорић током представе Сиглигетијеве „Воденичареве кћери“, због чега се 
Добриновић жалио а Зорић био кажњен. Као помоћник управника радио 
је од 1880. уз хонорар од 10 форинти месечно. Тачније, водио је рачуна о 
економској стабилности дружине, набавкама, инвентару и другим сличним 
пословима. 

Његов редитељски пут у СНП-у је био постепен: функцију подредитеља 
обављао је од 1886. у самосталним режијама, од 4. јула 1887. носио је звање 
редитеља, с тим да је био плаћен само за две споредне дужности као над-
зорник позоришне гардеробе и инспицијент. Од 1. маја 1893. Добриновић 
је као први редитељ трупе у струци имао изнад себе само старијег Дими-
трија Ружић са звањем главног редитеља. Пет година касније, ослободио се 
улоге инспицијента, а надзорник гардеробе је био све до позиције привре-
меног управника 21. августа 1905. 

Током 40 година у СНП-у, Пера Добриновић је желео три пута да оде: 
децембра 1875. завршене преговора да пређе у Народно позориште, спре-
чили су директно Антоније Хаџић и Управни одбор Друштва за СНП. Позва-
ли су се на раније склопљени споразум између та два позоришта – да без 
сагласности управе не могу да се примају у ангажман чланови другог позо-
ришта. Тиме је онемогућена размена и других стваралачких снага. Октобра 
1876. Хаџић је по истом принципу спречио његов одлазак у загребачко 
Казалиште. Током 1905. Добриновића је у напуштању позоришта спречио 
начелник Друштва за Српско народно позориште, др Лаза Станојевић, који 
се само неколико месеци касније повукао. Тачније, овај трећи одлазак Пере 
Добриновића је спречен његовим именовањем за управника СНП-а.

Док је обављао дужност управника СНП-а, нарушавао је свој уметнички 
углед и Позоришни одсек му је доста замерао у начину руковођења. Уз то, 
често је имао сукобе и неколико инцидената с глумцима: Михаило Марко-
вић је на њега пуцао у гардероби током гостовања у Панчеву, да би два 
дана касније молио за опроштај јер није знао шта ради; Марта Тодосић је 
молила за боловање јер ју је Добриновић довео до живчаног растројења 
својим понашањем и лагаријама; сменивши Милана Матејића с позиције де-
ловође дружине, није слутио да ће то бити један од непосредних повода да 
се оснује Заједница омладине српске народне позоришне дружине, која ће 
после шест месеци подићи праву побуну против Добриновића. Симпатије 
није имао ни Управни одбор, нити Позоришни одсек Друштва за Српско 
народно позориште. Његов управнички рад је подвргнут критици рефор-
мистичке струје у Друштву од стране Тихомира Остојића, Лазе Марковића, 
Петра Коњовић и Бошка Петровића. Такође, кажњен је с 30 круна јер му је 
представа „Две сиротице“ каснила 25 минута у Меленцима. 

У ишчекивању оставке на место управника и решења о пензији, Добри-
новић је имао низ неправди. Речено му је да ће као главном редитељу и 
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учитељу глумачке дружине имати своју стару дневницу током путовања; та-
кође, 1912. на турнеји по Босни и Херцеговини, био је болестан и често је 
„чучао“ у возу треће класе, док су управник Жарко Савић и Ђура Трифковић, 
председник Позоришног одсека путовали првом класом. Пензионисање се 
разматрало 14. октобра 1910. на седници Управног одбора, као и оставка на 
место управника: разрешен је управничког места тек 1. марта 1911, а пен-
зионисан је 1. децембра 1912. с годишњом пензионом припомоћи од 1644 
круне, уместо пуне суме од 3000 круна годишње колико му је уплаћивао 
пензиони фонд. 

Када је Милутин Чекић 1911. постављен за редитеља Народног позо-
ришта, био је фасциниран неисцрпном садржајношћу глуме Пере Добрино-
вића.154 У улози Исидора Леша (О. Мирбо, „Посао је посао“) био је толико 
надахнут и с новом психолошком креацијом, да је било тренутака када су 
глумци сами застајали на позорници не схватајући шта се догађа с Пером 
Добриновићем. Његова игра је зрачила таквим дејством да су се потпуно 
губили стандардни односи ... суфлер је ћутао, а Исидор Леша је био толи-
ко жив... да је поседовао супериорност стварног бића које контролише... на 
сцени, на којој други делују као марионете. То није ниподаштавање осталих 
на завидним уметничким креацијама. Догодио се тај ретки сценски чин, у 
коме се суочавају истински живот и илузија о њему, па је представа доби-
ла необјашњиво психолошко, па и теоријско значење.155 За Добриновића је 
позорница оживела стварношћу, док су остали веровали да је то ипак има-
гинарни свет.

Уочи пресељења у Београд, напустио је свој стан у улици Хаџић-Све-
тићевој број 6 у Новом саду и почетком 1913. живео са својом трећом же-
ном Саром Бакаловић. Како им заједнички приходи нису били довољни за 
београдске услове, Добриновић је понудио Народном позоришту да буде 
стални гост као хонорарни члан и да наступа у својим старим улогама, како 
се новим не би умарао. Због тога је председник Економског одсека Друштва 
за СНП, др Душан Радић, обуставио исплату пензије, сматрајући да неко ко 
је активан глумац, не може да има и пензију. Нажалост, његово мишљење је 
усвојено на седници 12. маја 1914. а Добриновићева жалба није прихваће-
на. 

Током Првог светског рата, залагањем Јована Дучића, тадашњег секрета-
ра Српског посланства у Атини, Добриновић је с још неколико глумаца до-
шао у Грчку где је добијао скромну избегличку помоћ. Великим залагањем 
самог Дучића, организовано је уметничко вече. У позоришту „Димотикон“ 
12. јануара 1916. изведени су „Дон Пјетро Карузо“ Р. Брака и „Кир Јања“ Ј. С. 
Поповића: без обзира на језик, публика је била усхићена, јер је Добриновић 
играо отворена срца целим својим бићем...156 Сви су му прилазили а он их 
отпоздрављао речима До виђења у Београду. Кратко се задржао на Крфу на 
путу ка Италији и Француској. Он је могао да осваја слободу на фронту и 
изражавао је дивљење према онима који су могли да носе униформу.157

154 Петар Волк, „Пера Добриновић“, допуњено 
издање, Српско народно позориште, Нови 
Сад 2007, 282.

 155 Исто, 283.

 156 Исто, 289.
157 Исто.
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Повратак у престоницу омогућио му је да од 2. маја 1919. буде глумац 
и редитељ Народног позоришта. Наставио је да с лакоћом и животношћу 
гради ликове домаће и европске драмске књижевности. Милан Савић је 
добро запазио да Добриновић у тој моћи преображавања сваку улогу сма-
тра као засебну студију, а свака особа је целина која се прилагоди осталим 
особама.158 

Непресушна стваралачка снага и разноврсност фахова од њега су ство-
рили највећег српског глумца по Милану Гролу, а Предић је сматрао да је он 
био за то време, наш најзнаменитији глумац. У њему је поред еластичности 
индивидуе, моћи мимике и варијације гласа, било оне привлачне моћи јако 
обележених типова, који и најзанимљивијој улози дају нешто свог, личног, 
што често прелази оквир одређен од писца и чини већу чар него савесна об-
рађеност улоге.159 

Добриновић је лепо певао и даровито је умео да улије толико права 
осећања, толико заноса, толико живота, да је слушаоце своје навео да с 
њиме певају, да с њиме плачу, да се с њиме веселе. Таква моћ лежи у гласу му 
који увек из срца иде, па зато и задобија, осваја свакога коме куца живо срце у 
грудима.160 Као у случајевима Тоше Јовановића пре њега и касније Добрице 
Милутиновића, његова слава је с позорнице прешла у праву легенду. Сећам 
га се у „Лиру“, сав је као од гуме, док чучи у клупчету уз краљев престо а гово-
ри, прашти у неком пискавом тенору, несвесно скривајући свој баритон као 
што и будала скрива своје топло људско биће... а у „Посао је посао“ грдан, мо-
деран хајдук, друштвена ајкула и патер фамилијас у исти час, с металним и 
променљивим звуком нагласком.161

У пролеће 1921. играо је сеоског алкохоличара у здравствено-васпит-
ном филму „Трагедија наше деце“ др Лазе Марковић, који се чува у Архиву 
Југословенске кинотеке. Кратак период током сезоне 1923–1924. предавао 
је у Глумачко-балетској школи у оквиру Народног позоришта са упутствима 
у изучавању костима из националних комада. 

Први знаци болести се јављају још 1909. када му је његов дугогодишњи 
доктор Лаза Марковић дао уверење да болује од проширења срца и лисне, 
почетне дегенерације срчаног мишића162 и да захтева мировање и стални 
лекарски надзор. Исте савете за душевни и телесни мир му преписује ки-
киндски лекар др Арсен Видак октобра 1912. Уз то, имао је проблема с оком 
које је још раније било затровано шминком. Право је чудо како је без редо-
вног и систематског лечења, уз толико активности током читавог живота, 
тешке ратне године, успео да доживи децембар 1923.

После београдске прославе пола века позоришног стваралаштва 2. мар-
та 1923. као Бобриков у „Чикиној кући“, желео је да у матичном позоришту у 
Новом Саду, приреди исту прославу али другим комадом. Нажалост, умро је 
22. децембра у гардероби уочи почетка представе „Љубавно писмо“ Косте 
Трификовића, у костиму Јована – улогом којом је први пут ступио на позор-
ницу у Новом Саду. Језовитију слику од лобање Јорикове видео сам 2 децем-

 158 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2015, 277.

 159 Милан Предић, „Пера Добриновић“, Срп-
ски књижевни гласник, Београд бр. 1, 1924.

 160 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2015, 278.

 161 Вељко Петровић, „Живот и глума Пере До-
бриновића“, Политика, 8,9,10,11. IV 1939.

 162 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2015, 252.
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бра 1923 у собичку Новосадског позоришта, у коме је на улазном сточићу уза 
зид било положено већ обамрло тело Пере Добриновића. Четрдесет година 
за тим сточићем припремао је он своју гримасу с којом ће у два корака ис-
кочити на исту позорницу, у смеху, плачу, срџби или задовољству. Тог истог 
јутра, 22 децембра он је у шали пред нама оживео читаву галерију ликова 
својих упокојених другова, с младићском фантазијом и живописом гримасе 
какву је само он имао у две три црте лица, једном мигу ока, или дрхтају уса-
на... Један велики глумац, већи од своје славе, то је једино што се може рећи 
да се човек не огреши у опису и сећањима која код Пере Добриновића остају 
увек испод стварности...163

Три пута је одликован Орденом Светог Саве: V реда 1894, IV реда 1909. 
и III реда 1920, а 1921. Почетком века, сликар Урош Предић је овековечио 
његов лик на платну које се чува у Позоришном музеју Војводине. Зграду 
Српског народног позоришта краси споменик подигнут 1982. (рад Миленка 
Мандића), а фоаје његова биста из 1951. (рад Сретена Стојановића). Његово 
име носе и улице у Новом Саду, Зрењанину и Крагујевцу. 

Управни одбор Друштва за Српско народно позориште се с тешким ср-
цем растаје са врлим уметником и сматра за милу своју дужност да му и 
овом приликом изрече своју најтоплију захвалност на големим заслугама, 
које (је) у дугом низу година стекао за српску позоришну уметност уопште, 
а нарочито за Српско народно позориште.164 Ипак, како је написао Лука 
Дотлић, једна сенка пада на људе који су управљали Друштвом у последњој 
години Добриновићевог живота, јер није одржана ни комеморација, нити 
одржан минут ћутања, чак ни на годишњој скупштини Друштва 1924. Не-
сумњиво, Пера Добриновић је један од оних који су сами стварали историју 
нашег позоришта, исписивали њене најлепше странице и били њена најс-
ветлија епоха.165

УЛОГЕ: Јаго и Отело („Отело“), Дворска будала („Краљ Лир“), Ланцелот 
Гобо („Млетачки трговац“), Ричард III (у ист. комаду) – Шекспир; Оргон (Мо-
лијер, „Тартиф“), Равин Бен-Акиба (К. Гуцков, „Уријел Акоста“), Бобриков 
(Мјасницки, „Чикина кућа“), Начелник (Гогољ, „Ревизор“), Гизеке (Каделбург–
Блументал „Код Белог коња“), Мулине (Оне, „Господар ковница“), Јорик (Та-
мај–Бајус, „Нов комад“), Звонар Јон (Сарду, „Отаџбина“), Карузо (Р. Брак, „Дон 
Пиетро Карузо“), Јоаким Сапун („Честитам“), Јован („Љубавно писмо“), То-
шица („Избирачица“), Писаревић („Школски надзорник“) – Трифковић; Кир 
Јања (Ј. С. Поповић, истоимени комад), Пантелија (Округић, „Саћурица и 
шубара“), Панта (Змај, „Шаран“), Максим Црнојевић (Л. Костић, ист. комад), 
Бошко Југовић (Ј. Суботић, „М. Обилић“), Јеротије („Сумњиво лице“), Јованча 
Мицић („Обичан човек“), Тома („Свет“) – Нушић; Максим (Веселиновић–Бр-
зак, „Ђидо“), Стојан Марић („Пљусак“ П. Пеције Петровић) и др. 

 163 Милан Грол, „Из позоришта предратне Ср-
бије“, СКЗ, Београд 1952.

 164 Лука Дотлић, „Из нашег позоришта старог“, 
Српско народно позориште, Нови Сад 198, 
252.

 165 Исто.
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 166 Лука Дотлић наговештава да је Софија била 
десетогодишња девојчица, док други изво-
ри (Боривоје С. Стојковић, Миховил Томан-
дл, новине) наводе да је дебитовала две 
године касније. 

 167 Јован Грчић, Позориште, бр. 3, 1906.

 168 Верни глумци новосадској сцени су били: 
Димитрије Ружић, Лаза Телечки, Паја Мар-
кинковић, Никола Недељковић, Никола 
Зорић, Марко Суботић, Константин Хаџић, 
Фотије Иличић, Сава Рајковић, Драгиња 
Ружић, Јелисавета Поповић, Марија Не-
дељковић, Јелена Маринковић, Софија и 
Аксентије Максимовић као капелник.

 169 Миховил Томандл, „Српско позориште у 
Војводини (1868–1919) 2“, Матица српска, 
Нови Сад 1954, 83.

 170 Исто.

 171 Јован Грчић, Позориште, бр. 23, 1886.

 1869-1949
 СОФИЈА ПОПОВИЋ МАКСИМОВИЋ ВУЈИЋ
 АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ
 МИЛИЦА МИЛКА МАКСИМОВИЋ МАРКОВИЋ
 МИХАИЛО МАРКОВИЋ
 ДИМИТРИЈЕ МАРКОВИЋ

СОФИЈА ПОПОВИЋ МАКСИМОВИЋ ВУЈИЋ
(Овсеница, 6. VIII 1851 – Нови Сад, 5. IV 1921)

Десетогодишња Софија Поповић је ступила на сцену Српског народног 
позоришта као најмлађа учесница ансамбла166 у улози Јуле („Војнички бе-
гунац“ Е. Сиглигетија) и одмах се допала публици. На почетку каријере је 
играла уобичајене улоге за правилан развој потенцијала једне глумице – 
наивке и сентименталне младе девојке. Рецензенти су је касније откривали 
у топлој осећајности и духовним доживљајима, непосредном изразу, звуч-
ној дикцији, изванредној лепоти у њеном бледоликом лицу, тако лепом да 
је лепотом фасцинирала167, Софија је постајала велика драмска глумица у 
уметничком смислу, имала је развијену технику креативног нагона.

Своју оданост првобитном позоришту је показала и када је 1868. део 
ансамбла СНП-а прешао за Београд168 тако да је уместо Милке Гргурове, 
која је такође отишла у престоницу, завлада новосадском сценом. Играла је 
различите фахове, нарочито је умела да сатиричким цртама вешто ока-
рактерише женске особине, а поседовала је и врло развијен глумачки тале-
нат169, како ју је Грчић оценио, што доказује чињеница да је у „Макисму Цр-
нојевићу“ једнаком виртуозношћу тумачила три женске улоге – Анђелију, 
Филету и Јевросиму.170 

Удала се за композитора и диригента СНП-а Аксентија Максимовића 
1867. с којим је, због његових студија, живела у Прагу (1871–1873) и имали 
су ћерку Милку, удату Марковић, једну од наших највећих глумица. После 
Аксентијеве изненадне смрти, Софија је играла у путујућим дружинама и 
загребачком ХЗК (1876–1878) а у Нови Сад се враћа 1878, прихватајући ре-
пертоар по одласку велике глумице Иване Сајевић. Осим шестогодишњег 
прекида (1879–1885) била је водећа глумица у репертоару новосадског по-
зоришта осамдесетих и деведесетих година XIX века. Она је као Адријана 
Лекуврер у сликању душевне борбе, бујне страсти и непосредних осећаја 
права мајсторица.171 Сазревајући, прелазила је на драмске, трагичне улоге 
мајки, истицала се као хероина у улогама старијих салонских дама у драм-
ским, карактерним и певачким улогама. Узор јој је била Елеонора Дузе коју 
је 1894. гледала у Будимпешти.

V
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 172 Миховил Томандл, „Српско позориште у 
Војводини (1868–1919) 2“, Матица српска, 
Нови Сад 1954, 33. 

 173 Пензиони фонд је био својина Друштва за 
Српско народно позориште које је њиме 
управљало.

 174 Бранково коло, бр. 12, 13, 30. III 1906, 413.

 175  Позориште, 1906. 

 176 Исто.

Како наводи Томандл172, 1880. је из дружине СНП-а иступила Софија Мак-
симовић због удаје, чијим одласком је онемогућено играње чак 16 комада 
па се то распоредило на остале чланице. Преудала се за г. Вујића, велепо-
седника у Осијеку због чега је после две године у СНП-у, опет напустила 
сцену (1878–1880). Пет година касније се као удовица вратила на новосад-
ску сцену све до пензионисања. Последњих година је полако излазила из 
својих улога, уступајући их, уз веровање да српска сцена има добар млађи 
потенцијал. 

Софија Вујић је била први члан који је пензионисан према правилнику 
тек успостављеног Пензионог фонда на скупштини Друштва за СНП 30. де-
цембра 1906.173 Пензиони фонд је обухватао прикупљен новац, добровољ-
не прилоге, дарове, завештаје, приносе из глумачких плата, глобе од позо-
ришног особља, 5 % од чистог годишњег сувишка од представа, надокнаде 
од коришћења позоришних дела, музикалија и одела, а право је имао сваки 
члан по истеку 10 година рада. Тако је Софија ... закључком зимушње главне 
скупштине друштва за српско народно позориште стављена у мир.174

После Осијека, током турнеје дружине Српског народног позоришта по 
Банату и Бачкој, Софија се опростила с публиком после 45 година преданог 
рада у Сомбору улогом Грофице Сремске у комаду „Мајка“ Г. Чикија, 4. марта 
1906. коју је одиграла тако мајсторски175, да је свако зажалио што напушта 
сцену. 

Песник Лаза Костић јој се обратио свечаним речима: 
Милостива Госпођо! Многоштована уметницо! Допустите, да Вам се 

поклонимо у име Ваших поштовача сомборских, а у очи Вашег опроштаја 
од позоришта, у овај час, који је свима нама дошао тако брзо, тако рано. Ви 
сте, госпођо, четврта звезда у оним колима на небу српске глумачке умет-
ности, што носе четири рођене сестре: Драга, Љубица, Јеца и Софија, које 
су се старије већ преселиле међу звезде, а Ви сте нам остали да гледате, да 
Бог да још много година, и да уживате, гледајући како се божанска искра у Ва-
шој крви никако не гаси ни после Вас, него све лепше светли, те још можете 
ако Бог да, доживети, да од небесних кола постану и Влашићи. И у највећих 
народа врло се ретко дешава, да се из једне куће спусти толико изобиље на 
једну грану народне просвете. А нас је Србе тим благословио божји проми-
сао у саму зору нашег позоришног живота. Та ће нам утеха навек остати. 
Ми Вам захваљујемо од свег срца, драга госпођо, што сте изабрали Сомбор, 
да се овде опростите с пољем Ваше славе. Молимо Вас, да у знак наше вели-
ке захвалности изволите примити овај мали спомен. Живела!176

„Позориште“ је описало тај дирљиви тренутак уручења сребрног вен-
ца у име Месног позоришног одбора Сомбора, венац чланова београдског 
Краљевског Народног Позоришта, као и леп стручак цвећа од унучета јој 
малога Митице Марковића.

У „Бранковом колу“ приказ ове свечаности је завршен речима: Заслужној 
уметници желимо, да у миру и задовољству проведе своје старе дане, у које 

Софија Максимовић Вујић

1869-1949
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је испраћа искрена симпатија и захвалност српске позоришне публике.177

Софија је умрла 5. априла 1921. од старачке изнемоглости и сахрањена 
на Алмашком гробљу. 

УЛОГЕ: Косара (J. С. Поповић, „Владислав“), Мара (Ј. Суботић, „Милош 
Обилић“), Филета, Анђелија, Јевросима (Л. Костић, „Максим Црнојевић“), 
Царица Милица (М. Шапчанин, „Задужбина“), Краљица Бојана (М. Цветић, 
„Немања“), Јелисавета (Д. Илић, „Краљ Вукашин“), Краљица Гертруда (В. 
Шекспир, „Хамлет“), Амалија (Ф. Шилер, „Разбојници“), Марија (Ф. Шилер, 
„Марија Стјуарт“), Есмералда (Ш. Бирх–Пфајфер, „Звонар Богородичине црк-
ве“), Адрјана Лекуврер (Скриб–Легуве, истоимени комад), Агнеша (Лукачи, 
„Риђокоса“), Ружица (Сиглигети, „Циганин“), Ана (Холтај, „Низ бисера“), Ана 
(Скриб, „Чаша воде“), Маргита (О. Феје, „Роман сиромашног младића“), Фани 
(Д. Т. Родрихијас Руби, „Златни мајдан“), Федора (В. Сарду, „Федора“), Дебора 
(С. Мозентал, „Дебора“) и др. 

АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ
(Долово, 13. II 1844 – Праг 1. II 1873)178

У време када су различити друштвени догађаји развијали и јачали Нови 
Сад као културни центар Војводине179, Аксентије Максимовић је на пољу 
компоновања и музичке педагогије имао велике заслуге. 

Још у најранијим школским данима у родном Долову, Аксентије је по-
казао таленат успешног подражавања гласова у чему га је усавршавао 
локални учитељ Павле Вишњички. Када му се отац, по занимању ћурчија, 
преселио у суседно Панчево, наставио је основно образовање у српској и 
немачкој школи. Током три виша разреда гимназије у Сремским Карловци-
ма180 бавио се сликарством тако успешно, да је Коста Суботић у Бечу издао 
његово дело „Убиство књаза Михајла“. Ипак, музика је превладала, тако да 
се усмерио на дириговање и компоновање, као и вођење школског хора. 

Први упечатљив наступ је имао у Карловачкој гимназији 1863. на прос-
лави 1000 година од почетка просветитељског рада Ћирила и Методија. 
Свој велики музички и организациони таленат, Аксентије је показао на оду-
шевљење професора и грађана. Прославу је припремио за само осам дана: 
написао је неколико хорских композиција, као и патриотску песма за мушки 
хор која је почињала стихом ...Где је Српска Војводина, на речи песме „Хај“ од 
Стевана Владислава Каћанског.181 Аксентије је прославу сматрао приликом 
да искаже ставове политичке струје која је тражила слободу и признавање 
независне територијалне области која би сачињавала Српску Војводину. Ре-
волуционарни тон ове композиције је одмах утицао на његово искључење 
из седмог разреда гимназије на захтев патријарха Самуила Маширевића. 

Још од почетка рада Српског народног позоришта подстицано је 

 177 Бранково коло, бр. 12, 13, 30. III 1906, 413-
414.

 178 Према подацима код Боривоја С. Стојко-
вића, он је рођен у Долову 3. II 1847, а пре-
минуо у Прагу, 20. I 1873.

 179 Попут штампања књига и часописа, осни-
вања Српског народног позоришта, обе-
лежавања јубилеја попут 1000-годишњице 
Ћирила и Методија (1863) и 300 година од 
рођења Виљема Шекспира (1864).

 180 Као ученик петог разреда је приватно по-
лагао предмете за шести и седми разред.

 181 Објављено у листу Даница 1861.
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стварање хорских и оркестарских ансамбала, као и музичко образовање 
глумаца, јер је због укуса публике, на репертоару било доста комада с пе-
вањем. Први капелник (1862–1865) чешки музичар Адолф Лифке основао 
је позоришни хор и оркестар којима је управљао три године. Наследио 
га је Аксентије Максимовић: напустивши студије технике у Бечу 29. марта 
1865. прихватио је позив Јована Ђорђевића, тадашњег управника Српског 
народног позоришта да предаје певање и појање, а убрзо је постављен за 
капелника. Током свог преданог рада у Позоришту посветио се стварању 
црквене и световно–позоришне музике. Када је половина чланова СНП-а 
1868. прешла у новоосновано београдско позориште, Аксентије Максимо-
вић је као капелник са својом супругом Софијом Максимовић остао веран 
новосадском ансамблу уз Димитрија и Драгињу Ружић, Лазу Телечког, Пају 
Маринковића, Николу Недељковића, Николу Зорића, Марка Суботића, Кон-
стантина Хаџића, Фотија Иличића, Саву Рајковића, Јелисавету Поповић, Ма-
рију Недељковић и Јелену Маринковић.182

Годину дана пошто је ангажован у Позоришту, 1866. је почео да се бави и 
педагогијом кроз теоријске и практичне часове у вршачкој Глумачкој школи 
која је отворена после скупштине 16. октобра 1866. Заслужан за музичко об-
разовање кадрова Позоришта за солистичке или хорске наступе у предста-
вама, уз часове немачког језика. Захваљујући његовим интересовањима за 
тадашње стање европске педагогије како би српско школство ослободио 
од подражавања туђих образаца, бавио се теоријом музике и тиме обогатио 
домаћу музичку литературу. 

Аутор је неколико уџбеника за музичку едукацију из области инструмен-
талне и вокалне музике, као што је први уџбеник за хоровође на српском је-
зику: „Буквар и читанка нотног певања за школе св. I“ (1869), такође, „Кажипут 
учитељима основних школа при предавању мога Буквара и читанке нотног 
певања прве свеске“, „Изучавање виолине помоћу народних песама за по-
степено учење, књ. I“, (1870), „Правила у учењу нотног појања и свирања на 
виолини“ (1871), „Мала букварска читанка за народ по природним педагош-
ким законима, I део: вокалисање“ – за децу првог разреда основних школа“, 
„Литургија за децу у два гласа“ (1872), „Приправа у учење нотног појања и 
свирања на виолини I – приправнички течај“, како стоји у поднасловима, на-
мењена је за приправнике, учитеље, богослове, гимназисте и сваког, који се 
жели упутити у музику што сведочи о Максимовићевим намерама како би 
најлакше науку о музици у народу распространили.183 Друга два дела „Мале 
букварске читанке – Консонантисање“ и „Велика букварска читанка за на-
род“ није стигао да објави због преране смрти.

Почетак рада СНП-а и настанак репертоара је био обогаћен музиком 
капелника Аксентија Максимовића184 у народном духу, што је утицало на 
развој музичке културе у Позоришту. Покренуо је својом посвећеношћу и 
плодним радом да позоришна музика (вокална, оркестарска, хорска и со-
листичка) буде незаобилазни елемент позоришних представа у СНП-у. Ње-

 182 Др Димитрије Кириловић, „Српско народ-
но позориште, поводом седамдесетого-
дишњице“, Сремски Карловци 1931, 5.

 183 Јован Грчић, Позориште, бр. 23, 1886.

 184 Димитрије Ружић у својим „Мемоарима“ у: 
Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 1“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2014, 262.
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гов претходник Лифка је био иницијатор и пионир сценске музике, док ју 
је Максимовић учинио саставним делом уметничке делатности на високом 
нивоу. Како је забележио Боривоје С. Стојковић: Судећи по ... милозвучности 
његове музике и свестраној тонској, карактерној и ритмичкој саображе-
ности драмском тексту, он је имао лепо осећање за сцену и радњу. Његова 
музика није само обичан пандан, него у исто време тумач, пратилац и до-
пуна драмској радњи.185 

Као врло даровит композитор и музичар, био је врло цењен међу коле-
гама у позоришту и публици, топле и пријатне мелодије, чак радо слушане и 
ван сцене. Компоновао је брзо и с полетом музику за 17 позоришних пред-
става, певљивих мелодија, од којих су многе извођене на концертима соло 
певача и разним пригодама културних певачких друштава. 

Максимовић носи велике заслуге за развој црквно-вокалне музике, јер 
се надовезао на рад Корнелија Станковић. На литургијама у Саборној цркви 
у Новом Саду је с великим поштовањем извођена његова духовна музика са 
гимназијским хором: „Песме за јутрење“, „Свјати Боже“, „Алилуја“, „Плачу и ри-
дају“, „Свјатима“, „Мирно спавај у земљици црној“ за хор. Аксентије је такође 
компоновао „Устај, устај, Србине“, „Радо иде Србин у војнике“, „Оро кличе са 
висине“ али „Српска Војводина“ постаје најпопуларнија химна свог времена 
у свим друштвеним слојевима. 

Аксентије Максимовић је као питомац Српске певачке заједнице добио 
стипендију Панчевачке општине у Оргуљској школи у Прагу 1871. где је 
требало да током наредне три године учи генерал бас. Преселио се са су-
пругом Софијом Поповиће Максимовић и ћерком Милком. Нажалост, после 
шеснаест месеци студија преминуо је изненада од туберкулозе и прекинуо 
свој стваралачки елан. Чешко уметничко друштво „Умјерецка беседа“ је ор-
ганизовало сахрану на Вољшанском гробљу у Прагу где је после три деце-
није његова ћерка Милка подигла споменик.

Музикалије и књиге Аксентија Максимовића су предате на чување Уп-
равном одбору Српског народног позоришта у Новом Саду, а остале ком-
позиције је откупило Позориште 1890. од његов ћерке Милке Марковић.

Кућа у којој се родио и живео у улици Дејана Бранкова број 3 у Долову, 
припада градњи из прве половине XIX века, а данас је сачувана само фаса-
да. Његовом име краси улице у Београду, Новом Саду и Панчеву. У родном 
месту, поред улице, основна школа славно носи његово име већ 240 година 
и обележава свој јубилеј првог дана пролећа. 

ПОЗОРИШНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ: Ој, пусто море; Кад се дану више неће, 
Плачу и ридају (за Костићевог „Максима Црнојевића“), Веле људи и Људски 
живот (за „Добрилу и Миленка“), Млада Јелка (за „Смрт кнеза Доброслава“), 
Застава се опет вије и Покрај река вавилонских (за „Српске Цвети“) – М. 
Бана, три дуета и један квартет (за шаљиву игру „Пркос“ од Бенедикса), две 
песме за Доситејеву прославу, Док је нама Милоша јунака (за Суботићевог 

 185 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2015, 251.
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„Милоша Обилића“), Раздрагано срце (за „Први растанак“ од Скриба), све пе-
сме у Округићевој „Саћурици и шубари“ и „Хуњкавој комедији“, све песме и 
маршеве за Суботићев комад „Сан и јава“, све песме и мелодраме за његову 
слику „Крст и круна“, Аој свете мио и премио (за Хаџићев комад „Љубав није 
шала“), две песме за Сиглигетијевог „Старог баку“, три песме за прерађени 
комад „Да је мени лећи па умрети“, Бербери су први људи (за Трифковићеву 
шаљиву игру „Честитам“), две песме за Фрајденрајхове „Граничаре“.

МИЛИЦА МИЛКА МАКСИМОВИЋ МАРКОВИЋ
(Панчево, 17. IV 1869 – Нови Сад, 16. V 1930)

Српску позорницу је задужила својим преданим радом и врхунским кре-
ацијама, али и што је мајка данашње диве и понос нашег позоришта, Милке 
Марковић у којој ће Софија Вујићка подмлађена живети даље и ловори на-
родног признања, који буду красили и даље главу њене Милке, бацаће одсјај 
и на лепе заслуге, које је за српску позоришну уметност стекла љубљена 
мати Милкина.186

После ране смрти оца Аксентија, често се селила с мајком која је насту-
пала са Српским народним позориштем. Тако је дебитовала већ са пет годи-
на 3. децембра 1874. током боравка СНП-а у Новом Саду, играјући Вилхелма, 
у Шилеровој драми „Виљем Тел”. Завршила је Вишу девојачку школу у Сом-
бору, потом се преселила у Осијек где се њена мајка Софија Максимовић 
преудала за трговца Петра Вујића. Тако је од детињства упознала селидбе и 
мукотрпни живот глумачког позива. Очух Петар Вујић је бринуо о њој, шко-
ловао је, учио музици, нарочито да свира клавир. Али, због његових сведе-
них материјалних могућности, био је приморан да је са 14 година пошаље 
да се сама побрине за своју егзистенцију.187 Желела је да буде наставница, 
али се то на срећу наше позоришне историје није остварило, а као профе-
сорица била би обична особа.188

Отишла је у Београд код својих глумачких рођака Ружића, који су је 
одвели тадашњем управнику Народног позоришта Милораду Шапчанину. 
Сукње још до чланака, коса ка у ђакона, чело без такозваних шишака. Није 
личила на дете од 12, а камо ли од 14 година. Изглед тога детета није дакле 
био „препоручителан“, па ипак се допала Милораду Шапчанину. Приповедао 
је после, да ју је само зато примио, јер је у њену оку видео неког особитог из-
раза. А то му је било доста, да је с мирном душом ангажује. Тај исти дан у 4 
сахата послеподне јављено јој је, да је ангажована са 6 дуката месечне пла-
те.189 Тако је дебитовала као приправник Народног позоришта у Београду 
26. августа 1883. и убрзо постала професионална глумица. 

После две године, мајка јој је поново остала удовица и вратила се у Нови 
Сад, тако да је без много питања, дошла и Милка која је од 1. јула 1885. пос-
већена новосадској сцени све до краја живота. Како је то за њу била још јед-

186 Јован Грчић, „Софија Вујићка“ – Листак, 
Браник, бр. 47, 4. III 1906. 

187 Др С.М., „Из живота Милке Марковићке 
рођ. Максимовић, члана срп. нар. позори-
шта и данашње јубиларке – Листак, Браник, 
бр. 5, 22. I 1910.

188 Исто.
189 Исто.
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на горка и тешка промена, срећом да су јој се у то време указивале бројне 
улоге, иступањем седам чланова СНП-а из ансамбла. Милка је била вредна 
и учила је исувише брзо своје улоге. 

Тумачила је и мушке улоге: у народној позоришној дружини коју је водио 
теча Димитрије Ружић понудио јој је улогу Ђорђа у комаду Мите Поповића 
„Градиња и син Немања му“, такође, играла је и Краљевића Ђорђа у „Лудо-
вику XI“ Казимира Делавиња. Први пут је запажена у улози Аделе у комаду 
„Лабудовска сиротица“ Ш. Бирх–Пфајферове 7. маја 1875. у Вршцу: посебно 
се допала „мала“, како су је од милоште звали, са својом збиља детињском 
наивношћу и окретношћу у улози Еме, мале кћери Рокберове. Признала је 
Тихомиру Остојићу пошто је одиграла Грету у „Фаусту“ у својој 18. години: 
мени игра уопште не пада лако. Ја одиста плачем. А то није лако. После 
представе ја сва дршћем од раздражења живаца и малакшем. 

Постепено се развијала од наивки до најсложенијих драмских улога у 
изванредну уметничку диву на нашу радост је све боља, све савршенија глу-
мица, савршена у свим нијансама.190 Надахнуте стваралачке маште, обојене 
интелигенцијом, умереношћу, природношћу и неисцрпном осећајношћу, 
Милка Марковић је дорасла најсложенијим уметничким задацима. Има ли 
кога ко не би у гђи Марковићки гледао праву уметницу због које нам могу за-
видети и веће европске позорнице? – упитао је рецензент Позоришта.191 

Почетком XX века се школовала по Европи, где је усавршавала глуму и 
режију код Јоце Савића у Минхену и Густава Шморанца, управника Народ-
ног дивадла у Прагу. У Будимпешти је гледала гостовања две светске диве 
– Елеоноре Дузе и Саре Бернар које је сматрала својим узорима. Такође је 
имала прилике да на позорницама види глумачка имена: Кајнца, Хоржицо-
ву–Лаудову, Матковског, Ирену Трич, Ему Граматику, а своје утиске је објави-
ла у „Позоришту“. Развијала се у највећу трагеткињу СНП-а, а уз Гргурову је 
била друга велика хероина коју је уметнички изградила и уздигла до врхунца 
српска позорница.192 Њена Нора је била толико неупоредиво снажан лик, 
тако чист и јасан, да тако природан и неусиљен, а опет тако снажан и не-
одољив, да можда стоји јединствен на позорници нашој.193

Маркантне појаве, витка, бујне косе, баршунастог тамније обојеног гла-
са, перфектне дикције, поседовала је таленат широког спектра, градила је 
ликове реалистички и непосредно као да долазе из живота. Оно што су биле 
њена мајка Софија Вујић, Милка Гргурова и тетка Драгиња Ружић у другој 
половини XIX века, Милка Марковић је током своје каријере постигла као 
хероина драмског жанра – од психолошких до трагеткиња племенитог по-
рекла, изражавањем свих тананих нервно-психичких устрепталости.194 Та-
кође је подједнако успешно играла и комичне улоге и дуго се памтила њена 
креација Катарине у Сардуовој „Мадам Сан-Жен“. Унела је сунчану страну 
свог темперамента, целу своју лаку, зналачки поентирану речитост и 
целу грацију своје личности, остварујући на тај начин једну неодољиво при-
влачну и стилски савршено усклађену креацију.195 Вест о гостовању Милке 

190 Јован Храниловић, Позориште, бр. 5, 1895.
191 Позориште, бр. 18, 1896.

 192 Лука Дотлић, „Из нашег позоришта старог“, 
Српско народно позориште, Нови Сад 
1982, 266.

 193 Позориште, бр. 14, 1895.

 194 Тодор Манојловић, „Милка Марковић“, 
Наша сцена, Нови Сад, 10. IV 1952.

 195 Исто.
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Марковић у београдском позоришту у „Голготи“ и „Мадам Сан-Жен“одаје јој 
признање да је глумица првог ранга. Српско Новосадско Позориште може се 
само дичити њоме, јер му она служи на дику и понос.196

За своје време била је врло занимљива и свестрана појава: преводила 
је с три језика – француског197, мађарског и немачког, била је музикална, 
свирала клавир и наступала чак у операма, тако да је ушла у ред најком-
плетнијих личности тадашње позоришне сцене. Она је умела да испуни своје 
креације неком топлом непосредношћу и живом убедљивошћу које су на на-
шој сцени у оно доба – при крају прошлог века – биле прилично нове198 како је 
говорио Тодор Манојловић.

 196 Вечерње новости, бр. 323, 24. XI 1909.

 197 Преводи с француског: П. Гаво–Р. Шервеј, 
„Госпођица Жозета, моја жена“, Мило–Але-
ви, „Летовање“, В. Сарду, „Фернанда“, Барије-
Мирже, „Чергашки живот“, Е. Лабиш–Е. Мар-
тен, „Мале руке“, Е. Волцоген, „Неисписани 
лист“, Еркман, „Јеврејин из Пољске“.

 198 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2015, 290.
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Милка Марковић као Грета у „Фаусту”
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Прославила је свој јубилеј 1910. и уместо да буде занесена, напротив, 
још је марљивије и савесније радила на својим улогама, јер како је и сама 
говорила, она је на сцену износила и срце и душу. Јавно се у дневној штам-
пи захвалила за дар који јој је стигао поводом њене прославе. Дар је тај 
бриљантски прстен, који јој је у име земунског српског добротворног по-
зоришног друштва послао њен председник г. Стеван П. Крецул, као што се 
накнадно захвалила и интенданту београдског позоришта Милану Гролу.199 
У „Позоришту“ је објављено њено биографско писмо у целости, јер, како је 
навео аутор редова у уводном тексту, многи слављеници да ли из раздрага-
ности и забуне или ... заборавности, - не умеју тако рећи ништа занимљиво 
о себи да кажу. 200

Удала се 21. маја 1888. у Суботици за глумца Михаила Миту Марковића и 
родила два сина – Стевана који је врло рано преминуо не завршивши студије 
композиције на Париском конзерваторијуму, за кога су савременици тврди-
ли да је био врло талентован музичар, и Димитрија (Митицу), који је цео 
свој живот, као и мајка, посветио глуми и позоришту.201 Удајом ... фамилија 
Поповић Ружићева добила је један камен спотицања више. 202 Непоновљиве 
креације тако велике глумице, њена сложена психолошка анализа, спонта-
ност и нарочито природност, делили су публику, критику и стручне кругове 
у томе да на сцени не може да говори као на сокаку. Тако ти можеш гово-
рити у твојој соби. На позорници се мора друкчије. На позорници се мора ... 
човек мало испрсити, сасвим другу позитуру узети, па и тон други...203 Мил-
ка је имала своју водиљу да буде природа, чак и ако то оку публике није 
пријатно и стално ју је себи понављала: Нека створови, које представљаш, 
буду од крви и меса. Нек’ им и срце говори, а не само руке млатају, а језик по 
извесном шаблону да пева ону улогу.204 

Током окупације у Првом светском рату живела је са породицом у Жене-
ви где је радила у Црвеном крсту како би се прехранили. Доживела је две 
породичне трагедије – смрт сина Стевана и самоубиство супруга: Нисте ли, 
плачући над руком Дамјановом, видели свога Стевана како умире у болници 
за поремећене умом?205 После рата и трагедије у Швајцарској, у Новом Саду 
је среће двадесетшестогодишњи Црњански ... а да то нисте ни знали, једне 
кишне јесење ноћи 1919, негде пут Вашег стана, у Дунавској 5. И написао 
ваљда најлепшу елегију, да никад се не заборави Глумац.

„У Новом Сади, негдашњој ‘Атини’, одакле се сада извози најбољи купус, 
можете видети често на улици стару једну жену у црној одећи што носи на 
руци торбицу сиротих удовица. То је некадашња звезда коју су дизали у не-
беса наши књижевници и позоришни људи, наша драмска хероина Милка 
Марковићка. Сећате ли се њеног гласа? Глуми се брзо заборављају. Сећате 
ли се њеног гласа? У том гласу беше цела драма, драма жена, у том гласу 
меком и тешком. Мислите да она није заслужила нешто боље у старости 
од удовичке торбе. Да ли да поменем њене улоге, заслуге за нашу ‘културу’ 
итд. Нашто то. Данас је код нас доба баналних и трговачких духова. Ја Вас 

 199 Браник, бр. 12, 1. II 1910.

 200 „Јубилеј једне глумице“, Позориште, бр. 
2146, 8. I 1910, 2, 3.

 201 Милена Лесковац, „Милка Марковић 
(1869–1930)“, Позоришни музеј Војводине, 
Нови Сад 1994, 3-4.

 202 Др С.М., „Из живота Милке Марковићке 
рођ. Максимовић, члана срп. нар. позори-
шта и данашње јубиларке, Листак, Браник, 
бр. 5, 22. I 1910.

 203 Исто.

 204 Исто.

 205 Мирослав Радоњић, „Позоришна про-
мишљања“, Стеријино позорје, Нови Сад 
2003, 70-71.
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сећам само на један глас – говорио он Шекспира или Судермана или Лазу 
Костића – глас увек пун драме која је вечна, драме жена које рађају. Глас 
дрхтав, мало слаб али с висинама пуним суза, како се више не говори на 
позорници. Тај глас сам чуо бедан, изнемогао, из прикрајка. А знам да је тај 
глас изостао у толиким градићима с једном мутном вечерњом тугом која 
беше само у Војводини до ослобођења. Колико их има којима тај глас значи 
све што значи љубав или море, разорен брак или мајске ноћи, Офелију, Де-
здемону. Сад има нову улогу. Јесење кишовите улице, удовичку торбу итд. 
Како је лако написати то итд. Милка Марковић још није умрла, она глуми 
своју последњу јесењу улогу. Ви који сте некад љубили јој руку и гледали је 
страсно и називали је наша Дузе – видите ли је сад са удовичком торбом на 
улици кишовитој, јесењој? Последња јој је улога. Пљескајте!“ 

А пљескали су Вам, на срећу, још задуго. Обожаваоци, ђаци, интелигенти, 
ћифте, трговци и хотелијери.206

После Првог светског рата, вратила се и врло успешно прославила као 
прва жена редитељ у СНП-у. Урођеним је уметничким инстинктом била 
кадра похватати па неодољиво обухватити све нијансе, које било јаче 
расветљавају, било нежније сенче природу изнесеног лика...207 Од 1. јула 1925. 
коначно је, после седмогодишњег чекања добила државну пензију и наред-
не сезоне, 1926–1927. кренула је на турнеју са Трупом за Српско народно 
позориште по Војводини, пратећи представе на пијанину, тако да је својим 
ангажманом, колико је било могуће, заменила оркестар за који више нису 
постојале државне субвенције: преписивала је деонице и као корепетитор 
увежбавала глумце за певачке улоге. Сахрањена је у породичној гробни-
ци Ружићевих, уз које Вам и јесте место, не по родбинској, него по глумачкој 
моћи. Јер гробницу себи нисте могли обезбедити. Данас Вашом улицом хо-
дају и живе, с Вашим именом, раденици и твориоци овога Града.208

У нашем – у потпуном смислу – циганском животу, немогуће је рећи ко-
лико сам пута ступила на позорницу, једино се сећам да сам први пут умрла 
као „Шокица“ од Ил. Округића. Колико пута сам се убила, другог убила, невер-
на жена била, самоубиство учинила, одиста то незнам.209 

УЛОГЕ: Корделија („Краљ Лир“), Јулија („Ромео и Јулија“), Дездемона 
(„Отело“), Офелија („Хамлет“) – Шекспир; Маргарита (Гете, „Фауст“), Марија 
Стјуарт (Шилер, истоимени комад), Дора Кинолова (А. Е. Брахфогл, „Нарцис“), 
Ебигаила (Е. Скриб, „Чаша воде“), Ана Дембијева (А. Дима Син, „Кин“), Бланша 
(Е. Ожије, „Фуршамболови“), Катарина (Сарду–Моро, „Мадам Сан-Жен“), Еди-
та (Мозер, „Библиотекар“), Федора (истоимени комад), Франсијон (истоиме-
ни комад), Маргарета („Дама с камелијама“) – Дима Син; Гђа Алвинг (Ибзен, 
„Авети“), Ката Горопад (Лукачи, „Риђокоса”), Анђелија (Л. Костић, „Максим 
Црнојевић”), Јелисавета (Ђ. Јакшић, истоимени комад), Мајка Југовића (И. 
Војновић, „Смрт Мајке Југовића“), Божана (Д. Ј. Илић, „Прибислав и Божана“), 
Олга (М. Предић, „Голгота“) и др. 

 206 Исто.

 207 Јован Грчић, „Милка Марковић“, Позори-
ште, бр. 1304, 1923.

 208 Мирослав Радоњић, „Позоришна про-
мишљања“, Стеријино позорје, Нови Сад 
2003, 71-72.

 209 „Јубилеј једне глумице“, Позориште, бр. 
2146, 8. I 1910, 2-3.
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Милка Марковић као Офелија (1896)
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МИХАИЛО МАРКОВИЋ
(Гроцка, 1860 – Женева, 20. VIII 1917)

Михаило Марковић је својом лепом појавом и лирским тенором умео 
да занесе свет, који у своме заносу не може да му се доста захвали што га 
је песмом толико раздрагао.210 Глумац, певач и редитељ Српског народног 
позоришта је дуго очаравао публику својим милозвучним гласом.211 

Због ране смрти родитеља, одрастао је код ујака у Смедереву, где је за-
вршио два разреда реалке и радио у његовој радњи као трговачки помоћ-
ник. На срећу његових савременика и наше историје позоришта, Михаило 
се брзо окренуо уметности: почео је у путујућим позориштима Ђуре Про-
тића (1880–1881) и Фотија Иличића (1882). Богату професионалну карије-
ру је стварао од 1883. у СНП-у у певачким улогама љубавника у народним 
комадима, али се као вешт тумач разних карактерних улога остваривао и у 
„конверзационим“ драмама.

Успешно је прошао аудицију код Даворина Јенка у Народном позоришту 
у Београду: Јенко је у извештају 16. марта 1885. написао управи Народног 
позоришта да је нашао да има врло лиричан тенор те га препоручује. Међу-
тим, до ангажмана није дошло из материјалних разлога. Михаило Марковић 
се тада вратио у новосадско позориште све до краја каријере – у комадима 
с певањем, оперетама, чак и у операма.

Као драмски и карактерни глумац, износио је на сцену одређену патети-
ку, а као певач био је пандан ономе што су у Народном позоришту у Београ-
ду били Стеван Дескашев и Раја Павловић. Михаило Марковић је у то време 
био најбољи певач од целокупног ансамбла Српског народног позоришта. 

Његову глумачко–певачку партију са Стеваном Драгићем у „Сеоском 
лоли“ критичари су убрајали у његове најуспелије у том жанру. Јован Гр-
чић је сматрао да Марковићу нема равног јер је умео да пева јединствено 
српски212 а како је описан његов тенор, пленио је тиме што је звучан, тонски 
нијансиран, топао, слабији у нижим а јачи у вишим нотама. Без обзира што 
није попут горе поменутих певача Народног позоришта у Београду имао 
велики распон гласа, његов тенор је био лирски мек и нежан. 

Пред крај глумачке каријере, почео је да се бави и режијом, како је за-
писао Томандл, с љубављу и разумевањем.213 Јавност је обавештена да је 25 
година рада прославио одлични члан нашег народног позоришта и широм 
целог овостраног Српства омиљени певач214 у Новом Саду 20. јануара 1905. 
Он је провео све ове године пресађујући с позорнице у народ многе ком-
позиције наших музичара, певајући својим меким тенором наше лепе српске 
песме... Аутор редова му одаје почаст и признање, и поводом скромне про-
славе коју слављеник жели да проведе у кругу породице, жели му да дочека 
и прослави 50-годишњицу глумовања!

Почетком Првог светског рата био је интерниран у Јасберењу у Мађар-
ској током пет месеци, а потом је живео с породицом у Женеви, где је у лето 

 210 Позориште, бр. 29, 1890.

 211 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2015, 284.

 212 Позориште, бр. 5, 1905.

 213 Миховил Томандл, „Српско позориште у 
Војводини (1868–1919) 2“, Матица српска, 
Нови Сад 1954, 105.

 214 Браник, бр, 4, 18. I 1905.
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Михаило Марковић као Гроф Најперт
у „Мадам Сан-Жен” (1897)
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1917. завршио свој живот самоубиством, због немогућности да прехрани 
породицу. 

УЛОГЕ: Страхињић Бан (М. Бан, „Цар Лазар“), Бранко („Избирачица“), Јо-
аким Сапун („Честитам“) – Трифковић; Душан (Ј. С. Поповић, „Смрт Стефана 
Дечанског“), Ђорђе (Л. Костић, „Максим Црнојевић“), Раде Неимар (М. Шап-
чанин, „Задужбина“), Стеван Драгић (Е. Тот, „Сеоски лола“), Милић (Весели-
новић–Брзак, „Ђидо“), Силван (Мајар „Пустињаково звоно“), Пигмалион (Ф. 
Супе, „Лепа Галатеа“), Влада (В. Миљковић–Е. Пихерт, „Врачара“), Антоан (Ф. 
Блум–Г. Доницети, „Марија, кћи пука“), Манчика (О. Штраус, „Чар валцера“), 
Макс (К. М. Вебер, „Вилењак“), Хорације (В. Шекспир, „Хамлет“), Херман (Ф. 
Шилер, „Разбојници“), Феб (Бирх–Пфајфер, „Звонар богородичине цркве“), 
Петко (Е. Сиглигети, „Циганин“), Белак (Е. Пајерон, „Досадан свет“) и др. 

ДИМИТРИЈЕ МАРКОВИЋ
(Панчево, 1896 – Нови Сад, 1949)

Глумац, оперетски певач и редитељ, заволео је позориште играјући као 
дете на сцени Српског народног позоришта. Димитрије Митица Марковић 
је студирао певање у Паризу, а од 1924. је био глумац Народног позоришта у 
Београду, с ангажманима у СНП-у (1925–1937, 1944–1949) и кратким излетом 
у бањалучком позоришту. 

Син Милке и Михаила Марковића последњи је потомак велике позо-
ришне династије која је обележила историју српског позоришта више од 
једног века. 

УЛОГЕ: Стеван Драгић (Е. Тот, „Сеоска лола“), Хасанага (М. Огризовић, „Ха-
санагиница“), Гал (Ф. Молнар, „Игра у дворцу“), Клод (Бирх–Пфајфер, „Звонар 
Богородичне цркве“), Кузине (А. де Лорд–П. Шен, „Наш попа код богатих“) и 
др. 

1869-1949

Димитрије Марковић
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 ЛАЗАР ПОПОВИЋ
 МАРИЈА ПЕЦКО АДЕЛСХАЈМ ПОПОВИЋКА

 ЗОРКА ПОПОВИЋ ПРЕМОВИЋ
 ДАНИЦА ПОПОВИЋ
 МИЛУТИН ПОПОВИЋ
 ЛУКА ПОПОВИЋ

ЛАЗАР ПОПОВИЋ
(Врањево, 19. III 1853 – Београд, 24. VII 1892)

Старији поп Лукин син, један је од најдаровитијих глумаца крајем XIX 
века. Док је био на сцени, уживао је у блиставости позорнице, слављења 
код публике и критике, а чим се повукао, живео је у беди и патњи.

Његов немиран дух је правдао чергарски живот с честим променама 
сцена на којима је наступао. Када му је умро отац а мајка одлучила да се пре-
сели у родне Карловце, Лазар је радио у Иванди код бележника, са жељом 
да уз помоћ стричева оде у Сомбор у учитељску школу. Међутим, без њихо-
ве помоћи, разочарани Лазар одлази у Кикинду где је у то време гостовала 
позоришна дружина под вођством извесног Георга, влаха из Лугоша. Ту је 
већ играла његова сестра Драга и на њено одушевљење, придружио им се 
и Лазар. Сутрадан је одмах добио улогу у комаду „Бела III краљ маџарски“.

Захваљујући сестри Драгињи, упознао је Јована Кнежевића који је као 
јака фигура спречио распад тадашње дружине јер су преко ноћи остали без 
управника и новца. Тако су представе настављене на радост и одушевљење 
публике. Увече, када није било представе, скупимо се код г. Кнежевића, који је 
у тим приликама набавио велики банатски лебац, и роткве, па доле, на асу-
ри, наједемо се, напијемо воде, па се по том мирно растуримо на спавање. 
При таквим „свечаним“ вечерима било је и дувана; јер је њих 5–6 чланова ку-
пило по једно пакло дувана, од кога се направи само једна цигара, штедње 
ради, па из ове повуче сваки по 2–3 „дима“.215 Представе су обично зарађива-
ле 30–40 форинти, као и обиље дувана, тако да је деоба скромних прихода 
била тешка. За управника је изабран Кнежевић, с тим да он о свему води 
рачуна, а да се плата добија према способностима. Дружина је почела да 
путује и постаје бројнија за кратко време, јер је Лазар окупио нову дружину 
и отишао за Сомбор где су провели следећа три месеца. 

У Загребу му је било одређено место у позоришту: Бојећи се аустријс-
ке власти, да ме не узму у војску, пређем као ћирица г. Каћанскога у Земун, 
одатле у Карловце и Нови Сад где сам одело купио од новаца, који је био на 
чувању код г. Каћанског. Из Карловца кренем се у Митровицу, где сам се ба-

VI

 215 Лаза Поповић, „Почетак и свршетак триде-
сетогодишњег мога рада на пољу просве-
те и уметности“, Београд 1892, 5.
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вио неколико дана код там. Проте, коме ме је препоручио Др. Ј. Суботић, и 
који ми је по налогу Суботића дао 30 фор.Тамо је упознао редитеља Фрајде-
нрајха и убрзо био примљен за члана позоришта (1863–1867). Загребачка 
управа је редовно, чак унапред, исплаћивала плате глумцима. Прва улога 
му је била Мурат у комаду „Ђурађ Бранковић“. Опробао се и у улогама: Грга 
„Госпође и Хусари“ и Душан „Стеван Дечански“. Да је комад испао тако до-
бар, припомогло је и српско одело, које је тада први пут уведено у Загребу, 
помоћу Др. Ј. Суботића. Због понашања неких чланова, заједно са Адамом 
Мандровићем напустио је Загреб и 1863. заједно са Коларовићем, Ружићем 
и М. Суботићем, уз Ружићку и Коларовићку образовао своју дружину. Прве 
представе су биле у Земуну без успеха, али убрзо је у Митровици гостовала 
Марија Аделсхајм, једна од тада најбољих загребачких глумица и његова 
будућа жена. Поново се 1863. с Ружићем и Коларовићем вратио у Загреб, 
где је остао до 1867, оженивши се Маријом. Како није нашао на слагање са 
загребачким одбором, у јесен 1867. се вратио у Београд.

Пре подизања београдског позоришта, састављен је одбор и Лазар је са 
женом Маријом Аделсхајм позван да пређе у Београд где су представе да-
ване у Варош Капији код „Енглеске Краљице“, у кући пароха Сушића. Режи-
рао 4 домаћа и 8 страних комада: прва представа је била „Ђурађ Бранковић“ 
1868. Лазар Поповић је, до ступања на сцену Адама Мандровића и Алексе 
Бачванског, био водећи редитељ главног репертоара. Тада су критичари 
замерали редитељима што се не баве мизансценом – употребом реквизи-
та, кретањем, ликовним елементима. О групирању можемо рећи да већина 
наших глумаца изгледа на позорници као да се боји дотакнути оног с ким 
говори, ако је тај други страног пола. Оваква укоченост смета много игри... 
Веће групе ретко су на нашој позорници лепе, а то је мана редитељева, који 
ваља за то да се брине.216

Лазар Поповић је био управник свог новог путујућег позоришта (1869–
1874), цењеног у Војводини и Србији због добре организације и квалитетних 
глумаца, али знано и по много новчаних потешкоћа. Осим глуме и режије, 
бавио се подучавањем младих глумачких снага, који су и данас прве снаге 
новосадског и београдског позоришта.217 Похвално је да су, захваљујући Ла-
зару, толико напредовали и одговорно се посвећивали пробама, са таквом 
су вољом схваћали свој позив и своју дужност, да их њихови пређашњи упра-
витељи нису могли познати. Непрестано је покушавао да прошири грани-
це свог позоришта: примера ради, добио је крањску концесију и закупио 
Љубљанско позориште, али је ипак одустао јер му је било забрањено при-
казивање историјских комада. То је било 1874. онда, када никоме није било 
стало до позоришта јер је колера владала готово у свима варошима које 
сам раније похађао са дружином.218 Зато се дружина повукла у Кикинду где 
болести није било. Ово петогодишње путовање, како каже Лазар, од 1869 
до 1874 припомогло је, да су за то време спремљени људи, којима се данас 
поноси београдско и новосадско позориште.219

 216 Др Милан Јовановић Морски, „Уделите си-
ротињи“, Јединство, мај 1869.

 217 Лаза Поповић, „Почетак и свршетак триде-
сетогодишњег мога рада на пољу просве-
те и уметности“, Београд 1892, 16.

 218 Исто.

 219 Исто, 17.
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Лазар је у свему оскудевао, па се управа београдског позоришта после 
молбе од два месеца, одлучила да му да 400 талира, и то самог мене, без 
жене. Такав поступак можда је много допринео, те је моја жена наскоро умр-
ла, а ја се исте 1875. године, под јесен, оженим по други пут. Друга жена Видо-
сава родила је деветоро деце, од који су неки отишли у глумце, попут Зорке 
Поповић–Премовић, Данице, Милутина и Луке Поповића. 

Његов повратак у Београд (1874–1882) био је обележен великим умет-
ничким успесима. Рецензент „Позоришта“ је поводом улоге у Шилеровој 
драми „Сплетка и љубав“ навео да Лазарева спољашњост и глас чине га спо-
собним за трагичног љубавника о чему смо се и вечерас осведочили.220 Као 
глумац је био познат у херојским и трагичарским улогама. Атлетски грађен, 
леп, светлих очију, снажне и бурне природе која му је помагала у вештом 
уживљавању у улоге, са искреношћу и дубином, Лазар је био је водећи глу-
мац седамдесетих и осамдесетих година XIX века. Носио је романтичарски 
стил без патетике и претеривања, чиме се приближавао реалистичним 
тежњама, уносио је пламено расположење221 и спајао два стила у глуми. 

Током српско-турског рата 1876. био је у редовима српских бораца, као 
добровољац на Дрини, под командом Ђоке Влајковића. У другом рату, онда, 
када се решавала судбина не само Србије, него и Српства, не дозвољаваху 
члановима народног позоришта ићи онамо, где је отишао сваки истинити 
Србин,222 јер су сматрали да ће више користити изговорена реч са позорни-
це, него да иду на фронт. Из тог разлога је Лазар 1883. отишао из позоришта 
и основао нову дружину. Направивши малу турнеју по Параћину, Пожаре-
вцу, Смедереву, Нишу, Чачку, Крагујевцу и Лесковцу, Лазар је био прилично 
разочаран из неколико разлога. Као прво, у тим местима се однос према 
позоришту свео на најнижи ступањ поштовања чему су допринела много-
бројна неуређена и луталачка, скаредна друштва.223 Позоришна дружина 
под управом Лазе Поповића боравила је десетак дана у Старом Бечеју где 
су пред одушевљеном и бројном публиком извели представу „Црногорци 
или Бој на Грахову“. Поред хваљене игре, још нам ваља приметити да смо 
се изненадили богатом гардеробом којом ова ... дружина располаже.224 Лазар 
са трупом прелази у Аустрију (Земун, Митровица, Рума, Каменица, Варадин, 
Инђија, Ириг, Карловци, Ново Село, Тител, Бечкерек, Стари Бечеј, Алибунар, 
Чаково, Кикинду, Мокрин и многа друга места), потом из Мокрина у Београд 
због истека мађарске дозволе, па у Босну. Тамошња полиција је у сваком 
комаду брисала поједине улоге, тако да поједине представе нису без њих 
имале смисла, па је због таквог понашања власти, Лазар прешао у Карловце, 
Илок и Шид. Ово је већ било доба, када се је ступало у позоришне дружине не 
из љубави према позоришту и осећању према тој узвишеној вештини, него 
једино из тога, да се дође до леба. Таквих чланова је било на претек, тако да 
су и уређеније дружине дочекиване с мржњом. А какве су женске биле?! О, о 
њима од стида и срама нећу ништа говорити!!!225

Последња улога у Народном позоришту у Београду је била улога кнеза 

 220 Позоришта, бр. 26, 1877.

 221 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2015, 282.

 222 Лаза Поповић, „Почетак и свршетак триде-
сетогодишњег мога рада на пољу просве-
те и уметности“, Београд 1892, 17.

 223 Исто, 18.

 224 Браник, бр. 27, 17. XII 1885, 4.

 225 Лаза Поповић, „Почетак и свршетак триде-
сетогодишњег мога рада на пољу просве-
те и уметности“, Београд 1892,19.
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Милоша у комаду „Бој на Дубљу“ Панте Срећковића. 
После осмогодишњег путовања, Лазар се 1889. вратио у Београду без 

новца, пријатеља, прихода, осим од плате своје жене, која је зарађивала то-
лико, да само имамо леба за нашу седмору децу. Није било никога да му по-
могне од свих које је задужио током свог живота. Постојали су наговештаји 
у штампи, да се повукао због психичких сметњи. Како је живео у беди, Лазар 
је једва добио посао служитеља у Београдском соколском друштву, али је 
убрзо отпуштен, јер није био довољно брз и јак. Морао је под теретом 
сиротиње да буде слуга, да врши најтеже послове. ... као слуга у магацину со-
колском само да исхрани своју децу, и да их упути на стазу грађанских врли-
на.226 Неки пријатељи су се сетили па му издејствовали службу при општин-  226 Листићи, Позориште, бр. 20, 1892, 83-84.
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ском суду где је обављао дужност експедитора. 
И даље жељан позорнице, имао је у плану обележавање 30-годишњице 

рада 1890. на коју су сви његови стари пријатељи обећали долазак. Поднео 
је молбу управи само са жељом да те вечери изврши редитељску дужност, 
а приход би уступио позоришној каси. Упркос добрим намерама, молба је 
из непознатих разлога – одбијена. Његово перо, исувише слабо да опише 
најважније ствари током тридесетогодишњег рада, бележи и следеће: ... са 
својим дружинама сам јурио по свима крајевима српства; да сам у томе раду 
изгубио све што сам имао; да сам наилазио на препреке и гоњења од стра-
не противника свега онога што је Србину мило и чиме се он поноси; да сам 
давањем српских историјских комада и изношењем појединих славних дела 
из сјајног доба наше прошлости у многоме припомогао да ојача свест о срп-
ству код свих Срба, који су већ били под притиском непријатеља Српства 
малаксали227.

Неколико дана пред смрт, одазвао се друштву „Славија” да у оквиру при-
редбе Београдског добротворног друштва у корист сиротиње, што је и сам 
био, одигра „Ђурађа Бранковића“ – улогу којом се први пут као професио-
нални глумац, а сада и последњи пут, појавио пред публиком. На несрећу, у 
бујном изливу својих осећања, у раздраганости душе своје, он је тако незгод-
но пао на позорници, да је на мах осетио бол у крстима. И само за неколико 
дана, па га, ето, неста.228

Тако је 24. јула отишао Лазар Поповић који је био истрајан свештеник 
у храму богиње Талије. ... Он је у колу младих пријатеља ... проносио живим 
речима историју српску по народу српском; будио је успаване духове за нова 
и светлија дела. ... он је оставио свој дом, своје родитеље, свој положај, па је 
пригрлио уметност позоришну... Био је толико занесен својим светим по-
зивом, да је заборављао на свет ван оних дасака, на којима је развијао свој 
уметнички таленат. 229

Погреб је био скроман, уз песму певачког друштва „Каћански”, а на по-
зоришту се вила црна застава. После његове смрти, како би се помогло ње-
говој породици, основан је одбор од старих глумаца и Лазаревих ученика 
који су приређивали представе у корист његове сирочади. 

УЛОГЕ: Жарко („Смрт Стефана Дечанског“), Милош Обилић (истоимени 
комад) – Ј. С. Поповић; Владислав (Ј. Суботић, „Херцег Владислав“), Хајдук 
Вељко (Драгашевић, истоимени комад), Михаило (М. Јовановић, „Краље-
ва сеја“), Грга (Ј. Фрајденрајх, „Граничари“), Бранковић (Оберњик, „Ђурађ 
Бранковић“), Фердинанд (Шилер, „Сплетка и љубав“), Кефелд (А. Дима Отац, 
„Кин“), Квазимодо (Бирх–Пфајфер , „Звонар Богородичине цркве“), Герик 
(Премареј, „Доктор Робин“), Морис (Кастели, „Сироче и убица“), Болинброк 
(Е. Скриб, „Чаша воде“), Јова (К. Холтај, „Низ бисера“), Гроф Карио (Буржоа– 
Баријер, „Живот једне глумице“), Петар (Мелвил, Мерл, Боарије, „Цар Петар 
као лађар“) и др. 

 227 У потпису: Лазар Поповић, Члан кр. срп. 
нар. позоришта у оставци, Београд, 1. III 
1892.

 228 Листићи, Позориште, бр. 20, 1892, 83-84.

 229 Исто.

ПОЗОРИШНА ДИНАСТИЈА ПОПОВИЋ



59

РЕЖИЈЕ: Ј. Суботић, „Сан на јави“, М. Бан, „Добрила и Миленко“, Ј. Фрај-
денрајх „Граничари“, „Виљем Тел“, „Марија Стјуарт“ – Шилер; Ж. де Премареј, 
„Уделите сиротињи“. 

МАРИЈА ПЕЦКО АДЕЛСХАЈМ ПОПОВИЋКА 
(Кожице, 1822 – Београд, 13. II 1875)230

Лазарева жена Марија припада најстаријим професионалним глумица-
ма наше позоришне историје. Пореклом из словачке породице племића 
Пецко, ступила је на сцену под уметничким презименом Аделсхајм, како би 
ублажила њихово противљење да се одазове глумачком позиву. Каријеру 
је започела на немачкој позорници у Пожуну 1846, потом у Карловом по-
зоришту у Бечу, да би на позив драматурга Димитрија Деметера231 прешла у 
Загреб где је градила успешну каријеру. 

Лазар Поповић је забележио да је током 1863. у његовој дружини (коју 
је основао са Коларовићима, Ружићима и М. Суботићем) гостовала Марија 
Аделсхајм, једна од тада најбољих загребачких глумица,232 даровита, ин-
телигентна, пријатне појаве и елеганције, с косом смеђе боје и живим, увек 
блиставим очима233. Марија и Лаза успешно играју током једне сезоне у 
Српском народном позоришту (1867–1868), а потом се придружују групи 
глумаца која се одазива на конкурс за новоосновано београдско Народно 
позориште. 

Она је била гумица у правом смислу те речи. Била је даровита и изо-
бражена женска: радо је читала и то не само забавне књиге. Постигла је 
да потпуно разуме своје улоге, у којима је била вештакиња, какве је ретко 
наћи. Репертоар њен био је велики. У друштву и у приватном животу била 
је скромна, пријатна и весела.234

Тумачила је наивне девојке с пуно љупкости и нежности, а касније су 
истицали њену природност са искреним и верним осећањима. Мејриму, у 
истоименом комаду М. Бана, је играла са толико праве уметности, да с ра-
дошћу исповедамо како у њојзи гледамо данас прву вештакињу у великом, 
али несрећном и раздвојеном народу нашем.235 Својом савршеном игром је 
добила искрено дивљење београдске публике. 

После тих кратких професионалних успеха, Марија Аделсхајм заједно 
са мужем Лазом креће на чергарење у његовој трупи као врхунска глумица 
и одличан педагог мање искусним члановима. То петогодишње не баш ус-
пешно мисионарско путовање, како каже Лаза, од 1869 до 1874 припомогло 
је, да су за то време спремљени људи, којима се данас поноси београдско и 
новосадско позориште. Ипак, она се вратила у Београд. 

Марија Поповић–Аделсхајм, завршила је трагично свој живот: умрла је 
као жртва београдске поледице. Једног дана, у почетку фебруара 1876. годи-
не ишла је залеђеним улицама и тако несрећно пала да је одмах издржала 

 230 Боривоје С. Стојковић у „Историји…“ наво-
ди 1832. као годину рођења. 

 231 Димитрос Димитриоу – Димитрије Деме-
тер (Загреб, 21.VII 1811 – Загреб, 24. VI 1872) 
хрватски књижевни и позоришни ствара-
лац.

 232 Лаза Поповић, „Почетак и свршетак триде-
сетогодишњег мога рада на пољу просве-
те и уметности“, Београд 1892, 13.

 233 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 1“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2014, 291.

 234 Листак, Позориште, бр. 27, 18. III 1875, 107.

 235 Видовдан, бр. 86, 1862.
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тешку операцију. Операција није ништа помогла и она је умрла после неко-
лико дана.236 

УЛОГЕ: Софија (Кукуљевић, „Јуран и Софија“), Ружица („Ослобођење Бо-
шњака“), Мејрима (истоимени комад) – оба од М. Бана, Лепосава (Ј. Суботић, 
„Звонимир“), Маца („Граничари“), Црна краљица (истоимени комад) – Фрај-
денрајха; Јелисавета (Ђ. Јакшић, „Јелисавета“), Јелисавета (Шилер, „Марија 
Стјуарт“), Софија (Н. С. Ђурковић, „Два наредника“), Фадета (Ш. Бирх–Пфај-
ферове, „Цврчак“), Јелисавета (Х. Лаубе, „Гроф Есекс“), Марија Тудор (В. Иго, 
истоимени комад) и др. 

ЗОРКА ПОПОВИЋ ПРЕМОВИЋ
(Сентомаш, 11. I 1886 – Београд, 20. I 1909)

Као девојчица, на сцени Народног позоришта у Београду дебитовала 
је Зорка, једна од деветоро деце Лазе Поповића, у комаду „Ханела“ Г. Ха-
уптмана у режији Светислава Динуловића 3. октобра 1898. Овој позорници 
је остала верна до краја кратког живота и каријере која је тек узлетала ка 
уметничким висинама. 

Даровита, осећајна, ванредно динамичне природе, градила је свој тале-
нат у изразито драмском фаху. То је нарочито потврдила оправдавши при-
лику коју јој је дао Риста Одавић: Њена Офелија је била лирски нежна и цврку-
тава. Она је у игру уносила „пуно топлине и душе“ а њен „мрски глас је имао 
топлине и акцента“.237 

Први пут се помиње као привремени члан у Годишњаку Народног позо-
ришта 1899–1900. Убрзо пошто је 1. јануара 1909. постављена за редовног 
члана.238 Трагично је настрадала у свом стану, када ју је супруг Тодор Пре-
мовић, графички радник, убио ножем из љубоморе јер је тумачила улоге 
љубавница на позорници. Исти Летопис у Годишњаку доноси вест о њеној 
погибији. 

УЛОГЕ: Есмералда (Ш. Бирх–Пфајфер, „Звонар Богородичине цркве“), 
Ката (Б. Томас, „Карлова тетка“), Мими (Мирже, „Чергашки живот“), Кнегиња 
Деспина (К. Силва, „Мајстор Маноле“), Анета (Дима Син, „Франсина“), Жер-
мена (О. Мирбо, „Посао је посао“), Мици (А. Шницлер, „Ашиковање“), Наца 
(Б. Нушић, „Дорћолска посла“), Зорка (Б. Нушић, „Обичан човек“), Нада (Б. 
Нушић, „Свет“), а неке улоге Софије – Цоце Миљковићеве Ђорђевићке је 
тумачила у алтернацији. 

 236 S., „Стари портрети“ – Позориште, Време, 
бр. 2821, 7. XI 1929.

 237 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2015, 483. 

 238 Уз Витомира Богића, Војислава Туринског и 
Теодору Боберићеву.
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ДАНИЦА ПОПОВИЋ

О Даници Поповић, другој Лазиној ћерки, је мало писано.239 Нису забе-
лежени прецизни биографски подаци, већ у кратким цртама период њене 
успешне каријере на позорници Народног позоришта у Београду у пери-
оду од 1900. до 28. фебруара 1909.240

Имала је леп глас, певала је, тумачила драмске и карактерне улоге.
У то време су на плакатима навођена само презимена извођача, тако да 

се не може са прецизношћу изнети читав њен репертоар. Даница Поповић 
се у годишњацима Народног позоришта помиње само у Летопису 1906–
1907. када је заједно са Зорком Поповићевом и Маријом Исајловићевом, 
примљена за привремену чланицу Народног позоришта. У претходним го-
дишњацима, почев од 1900. Даница се не налази на списковима чланова, 
као ни у Годишњаку за сезону 1908–1909. када је још увек играла на сцени. 

УЛОГЕ: Краљица Гертруда (В. Шекспир, „Хамлет“), Амалија (Рајмунд, „Рас-
пикућа“), Мариета (Бирх–Пфајфер, „Цврчак“) , Војвоткиња Булоњска (Скриб–
Легуве, „Адриена Лекуврерова“), Фронтошиница (Лукачи, „Риђокоса“), 
Агнеша (Лукачи, истоимени комад), Луција (М. Сретеновић по Жил Санду, 
„Галебова стена“), Кнегиња Љубица (М. Бан, „Српске цвети“), Јања (Ф. Глогић, 
„Јаничар“). 

МИЛУТИН ПОПОВИЋ

Лазин син Милутин је намеравао да се бави глумом и 1903. је забеле-
жено његово гостовање у Народном позоришту у Београду као Срећко у 
комаду Ф. Рајмунда „Сељак као милионар“ и Дамјан у комаду „Задужбина“ М. 
Шапчанина. Пет година касније, вероватно сматрајући да му је глумачки по-
тенцијал довољно јак, понудио се Позоришту као званичник Управе града 
Београда да игра Радака у Јакшићевој трагедији „Станоје Главаш“ и Лаерта у 
Шекспировом „Хамлету“, али је одговор остао непознат241, као и бројни по-
даци о њему. 

ЛУКА ПОПОВИЋ
(Београд, 1878 – Скопље, 1914)

Добар, интелигентан и талентован глумац, Лука млађи, је остао забеле-
жен у историји српског позоришта више по својим мисионарским подух-
ватима, иако је имао, током кратког живота, угледан репертоар у каријери. 

Попут оца Лазара и многих његових рођака, мењао је позоришта: прво 
је ступио на новосадску сцену у периоду од 1896. до 1900, а од XX века био 

 239 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2015, 485.

 240 Није познато због чега је Боривоје С. 
Стојковић навео тако прецизан датум ње-
ног последњег наступа: да ли је у питању 
био одлазак у друго позориште, одус-
тајање од каријере или прерана смрт. 

 241 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2015, 478.
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је члан Народног позоришта у Београду (16. август 1900 – 3. јун 1911). Годи-
ну 1905. је провео у путујућој трупи Михаила Ере Марковића где је стасавао 
у првим драмским улогама.

У сценском изразу су га красили одмереност, дубина брижљивог сту-
дирања улога и реализам којима је подједнако добро тумачио драмске, ка-
рактерне и повремено комичне ликове. Иако је са сцене деловао снажно и 
складно, није постигао висок глумачки уметнички ниво. 

Његов значај за историју српског позоришта је везан за формирање 
српског народног позоришта у Сједињеним Америчким Државама уочи 
Првог светског рата. 

Крајем априла 1911. Лука је поднео молбу Управи Краљевског Српског 
Народног позоришта у Београду за усавршавање у Француској. Идеја о глу-
мачким студијама о свом трошку је промењена 10. маја и нова дестинација 
је била Њујорк. Милан Грол, тадашњи управник Народног позоришта у Бео-
граду, је проследио молбу министру иностраних дела, с идејом о мисионар-
ском подухвату за наше исељенике на другом континенту. Лука Поповић, 
као идеалиста заљубљен у сценски живот, посегнуо је за идејом да оснује 
српско позориште у Америци. 

У дворани Коларца, 17. маја, организована је од стране Лукиних коле-
га, опроштајна представа – Сардуов комад „Присни пријатељи“, симболич-
ног наслова у потрази за финансијском помоћи. Такође, Лукин велики али 
неизвесни подухват је подржан огласима београдских листова у којима се 
тражио глумачки ансамбл за путовање у Америку. Такође је објашњено да 
ће репертоар бити искључиво српски, уз српску песму и музику, а да би 
глумице требало да имају и два нова костима и то народни и стари исто-
ријски. Свака пријава за ово путовање држаће се у највећој тајности. Првен-
ство имају они који су, поред тога што би били добро глумци, још и добри 
певачи.242 Међутим, није дошло до одговарајућег одјека међу грађанима. 
Омогућен је скроман приход за пут и субвенцијом краља Петра још две 
хиљаде динара.243

Лука је кренуо с неколико преписаних позоришних дела кроз велике 
вароши, два сахата кроз Беч, исто кроз Берлин, а ево већ трећи дан сам у 
Хамбургу. То су вароши, буди Бог с нама, али шта ме чека у Њујорку? Нека ми 
се Бог смилује! Оволико света, што рекао Меналик, нисам знао да постоји, 
сви раде и сви се нешто журе244 – тако је писао Ристи Одавићу 16. јула 1911. 
Укупно су сачувана четири писма која му је Лука Поповић упутио. Стигав-
ши у Америку, писао је како је лепо дочекан од стране избеглих Срба, а 
посебно одушевљење је својим доласком изазвао међу младима. Они су 
углавном били из редова исељеничке интелигенције. Одмах сам их покупио 
и међу њих поделио „Балканску краљицу“, већ држим и пробе у Српском дому 
и могу Вам рећи да код њих има врло доброг глумачког материјала.245 Лука 
је с довољно искуства али из педагошких намера, преузео главне улоге у 
комадима и на рецитаторским вечерима. Њихова сарадња је била толико 

 242 Зоран T. Јовановић, „Драматуршки огле-
ди“, Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 
2014, 52.

 243 Стојковић Боривоје С., „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 1“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2014, 31.

 244 Зоран T. Јовановић, „Драматуршки огле-
ди“, Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 
2014, 51.

 245 Зоран T. Јовановић, „Драматуршки огле-
ди“, Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 
2014, 53.
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успешна, да су, по одласку Луке за Србију, добро увежбани извођачи могли 
самостално да раде.

Прва представа, поменута „Балканска царица“ краља Николе је одржана 
на Преображење у Чешком дому, у јединој доступној сали у Њујорку августа 
1911, потом на турнеји у Филаделфији, Стилтону, Лебанону, Питсбургу, Сту-
бенвилу, Кливленду, Чикагу, Герну, Вилмердингу, Мекиспорту, Чинчинати, 
Акрону и Детроиту. 

Београдске „Вечерње новости“246 су пренеле писање њујоршког листа 
„Лесковац“ о првом извођењу „Балканске царице“ (које је потписао „један 
из публике“): Гледајући ову дивну представу, и дивећи се њеном прецизном и  246 Бр. 241, 2. IX 1911.
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коректном извођењу, у један мах заборавио сам да пред собом, изузимајући 
управника позоришта г. Луку Поповића, имам људе који нису никад глумова-
ли. Њихова игра беше у потпуном складу и хармонији с уметничком игром г. 
Л. Поповића, који нам је приказао Станка Црнојевића у свим нијансама. (...) За 
успех... највећа заслуга и хвала припада нашем уметнику, врлом управнику 
и одличном учитељу г. Луки Поповићу, који није жалио ни труда, ни воље, ни 
новца, само да нам пружи што лепше уживање и тиме докаже да се његова 
идеја о стварању Српског народног позоришта у Америци заиста и може 
остварити.

Публика је с нестрпљењем ишчекивала подизање завесе а потом била 
запањена. Декор је био аутентичан, украшен старим српским оружјем, ... 
миндерлуци, зидови, сви заогрнути српским тканинама... У другом делу 
представе извођачи су морали двапут да певају „У Ивана господара“, због 
великог узбуђења публике. После гуслареве песме у трећој слици аплауз 
је дуго трајао. Гледајући у ложи проф. Пупина... поред сеђаше г-ђа Џенкинс, 
Американка, српска народна добротворка... усхићена и очарана српском пе-
смом, говором и оделом... На крају представе се Лука у костиму на позорни-
ци захвалио публици и свима који су дали своју помоћ да се његова идеја 
оствари. Поред наших исељеника, српско позориште су могли да упознају 
и амерички грађани који су испуњавали редове у гледалишту. Родољубиве 
представе и приредбе су толико емотивно утицале на публику, да су Луку 
Поповића носили на рукама препуни егзалтираности и дубоке носталгије. 

Лука је планирао да крене у унутрашњост, ка јачим српским колонијама. 
Припремао је још неколико драмских инсценација из националног репер-
тоара: „Ђурађ Бранковић“ Карла Оберњика, „Бој на Косову“ Јована Суботића, 
„Хајдук Вељко“ Драгашевића и „Јазавац пред судом“ Петра Кочића. Уследили 
су и „Ђидо“ Јанка Веселиновића, „Честитам“ и „Љубавно писмо“ Косте Триф-
ковића, „Кнез Иво до Семберије“ Бранислава Нушића и „Краљевић Марко 
и Арапин“ Атанасија Николића. Жалио се у писмима Одавићу како у гарде-
роби београдског Народног позоришта трули велика количина костима, а 
његове молбе нису услишене да неке од њих позајми. Да је среће Српска би 
држава требало да ми цео српски костим набави...247

Михаило Пупин који га је лично дочекао у Њујорку, финансирао је ли-
ковни део представа – декорације, костиме и потребну реквизиту. Позвао је 
Луку у госте на имање у Норфолк и био веома изненађен да у Србији није до-
бијена одговарајућа материјална помоћ за овај подухват. Како су путовања 
одмицала, јавивши се писмом Одавићу из Питсбурга –Лука је једва савлада-
вао финансијске недаће у дугим километражама, трошковима путовања и 
извођења представа, а супротно очекивањима – наилазио је на наш народ, 
материјално сиромашан, који га је истина дочекивао с одушевљењем, тако 
да ни од њих није могао да очекује помоћ. На крају је морао да се усредсре-
ди на једну представу и своју најбољу улогу по којој је био познат све до 
смрти – Давида Штрбца у „Јазавцу пред судом“. По Америци су одржаване и 

 247 Зоран T. Јовановић, „Драматуршки огле-
ди“, Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 
2014, 54.
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посебне уметничке вечери мешовитог програма – концерти с рециталима 
родољубивих песама, уз одломке из националних комада. 

Током непуних девет месеци, са дружином од седам глумаца и три глуми-
це248, обишао је 22 колоније наших исељеника, који су надничили за најте-
же послове, којима није било допуштено ни да се Србином зове, а камоли у 
школу да учи познати прошлост и величину своју...249 Лука је оправдано сма-
трао да такво духовно стање треба пробудити из таквог дремежа, бодрити, 
освежити га живом речи оваквом народном школом, као што је позориште. 

Лука се захвалио г. Пупину и Српском културном фонду, као и свима који 
су материјално и морално помогли да ово позориште опстане и пружи 60 
представа из наше историје. Заједно са Пупином и српским конзулатом у 
Њујорку, уз субвенцијску подршку председника српске владе др Милова-
на Миловановића, Лука је почео на разради идеје о професионализацији 
сталног позоришта, уз помоћ нових снага из Србије. У циљу обезбеђивања 
субвенције, Лука се после приказивања „Ђурађа Бранковића“ и првог чина 
из „Ђида“ 1. јуна 1912. у Њујорку, вратио у Србију. Међутим, крочивши на 
тло отаџбине, обузеле су га носталгија и жеља да ту настави своју глумачку 
каријеру. Осим тога, низом околности су пропале замисли о српском позо-
ришту у Америци које би се, према Пупиновим надањима издржавало од 
сопствених средстава и редовних прихода имућних Срба, јер су и обећане 
субвенције домаће владе заустављене због смрти г. Миловановића. 

Ово позориште је кратко трајало, али је извршило снажну национал-
но-културну мисију. Лука је пастирски и мисионарски обишао све наше 
колоније и приказивао им српске народне комаде, освежавајући у њима ро-
дољубиве осећаје, који су груби американски материјализам и очајна борба 
за опстанак, претиле да угасе код оног дела нашега народа којег је невоља 
нагнала да преко далеких мора потражи себи кору хлеба.250 

Лука је сачувао Спомен-књигу с утисцима домаћина сваке колоније, на 
тридесетак страна у црним корицама која се чува у Фонду Ристе Одавића у 
Архиву Србије. 

По повратку, Лука је убрзо постао члан и редитељ Народног позоришта 
у Скопљу (1913–1914) у време које је у свим сегментима било погодно да се 
мултинационална средина обједини под окриљем позоришне уметности. 
Под руководством Бранислава Нушића, 1913. је основано Народно позори-
ште у Скопљу и оформљен глумачки ансамбл који су већином чинили бе-
оградски, такође дилетанти и путујући глумци. Међу њима251 су били Пера 
Добриновић и Зорка Тодосић, а Лука Поповић је постављен и за једног од 
редитеља. Читав ансамбл је својим најбољим остварењима утицао да се 
мултинационална публика свих сталежа културно уздиже и развија свој 
укус кроз генерације. Посебно је хваљен Лука, човек од укуса и воље за рад252 
који је изводио и сценографске и костимографске радове, давао озбиљан 
тон припремама представа , што је нарочито значило развијању младог 
скопског глумачког ансамбла.253

 248 Славко Акшамовић, бивши чиновник На-
родне банке у Панчеву, Рафаило Лисица, 
Драгомир Кандић, сликар, Вељко Угринић, 
зубни лекар, председник „Словенског Југа“, 
Душан Караџић, Влада Константиновић, 
свршени ђак Трговачке академије, Љуби-
ца С. Акшамовићка, Емилија (Љубица) Д. 
Караџића, Иванка Л. Поповића, Спасоје 
Милосављевић, Никола Поповић, Ђорђе 
Антоновић, Пера Стојишић, Илија Бајић, 
Таса Нанковић и Душан Николић.

 249 Зоран T. Јовановић, „Драматуршки огле-
ди“, Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 
2014, 56.

 250 „Лука Поповић“, Српски Југ, бр. 205, 17. II 
1915.

 251 Милорад Петровић, Драга Милојевић, 
Александар Милојевић, Никола Гошић, 
Сима Станојевић-Шућур, Сава Тодоровић, 
Јосиф Срдановић, Милица Спиридоно-
вић, Војислав Турински, Јован Србуљ, Олга 
Илић и други.

 252 Александра Милошевић, „Народно позо-
риште Александар I у Скопљу (1913–1941) 
– сто година од оснивања“, Музеј позориш-
не уметности Србије, Београд 2013, 7.

 253 Исто.
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На отварању позоришта 15/27. децембра 1913. изведена је свечана 
представа на којој је после химне и уводног говора управника Нушића, 
имао част Лука Поповић да изведе „Пролог“ Жарка Лазаревића.

У зиму 1914–1915. током епидемије пегавог тифуса, Позориште је преу-
зело заштитне мере хигијене, али је, нажалост, упркос томе, Лука Поповић 
био међу оболелима. Средином фебруара је „Српски Југ“ донео некролог 
Луки, помињући га као изданак оне у Српству чувене куће Поповића, која је 
српској позорници дала близу двадесет угледних и ваљаних глумаца и глуми-
ца од којих су и данас још на позорници гђа Зорка Тодосићка, Емилија Попо-
вићева и Милка Марковићка.254 

Дебитовао је у улози Душана Силног на скопској сцени, а нема предста-
ве у којој није играо и није био омиљен. Ту скоро још пре него што ће лећи у 
постељу, он је као Давид Штрбац у Кочићевом „Јазавцу пред судом“ пожњео 
буру аплауза.255 Последња улога му је била господин Алфонс у Димином 
истоименом комаду – најлепше су и најтоплије биле поздрављене у томе 
комаду сцене када се на позорници срео ‘славни терцет’ гђа Тодосићка, г. Га-
вриловић и Лука Поповић. После 24 часа легао је у постељу и након десет 
дана преминуо, испустио своју племениту душу.256 

За младу позорницу Народног позоришта у Скопљу смрт Луке Поповића 
је био ненадокнадив губитак, као и за српско глумаштво уопште. Омлади-
на тешко придолази, а старији опробани, одлазе и проређују се!, записао је 
Милан Предић на дан када је Лука преминуо.257

УЛОГЕ: Адметос (Ж. Риволе по Еурипиду, „Алкеста“), Касио („Отело“), Ла-
ерт („Хамлет“) – Шекспир; Др Ранк (Ибзен, „Нора“), Аљоша (С. Најђенова, 
„Вањушинова деца“), Др Толозан (В. Сарду, „Присни пријатељи“), Октав (Дима 
Син, „Господин Алфонс“), Арман Дивал (Дима Син, „Госпођа с камелијама“), 
Андре Ложре (Е. Брије, „Драгана“), Краљ Жигмунд (Х. Лаубе, „Лажни цар Ди-
митрије“), Земљаника (Гогољ, „Ревизор“), Перо Влаховић (Округић, „Шоки-
ца“), Здравко (Веселиновић–Брзак, „Ђидо“), Немања (М. Цветић, истоимени 
комад), Љиљан (Б. Нушић, „Љиљан и Оморика“) и др. 

 254 Зоран T. Јовановић, „Народно позориште 
Краљ Александар I у Скопљу (1913–1941)“, 
том I, Матица српска, Нови Сад 2005, 59.

 255 Исто, 60.

 256 Исто.

 257 Исто.
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 1861-1876
 ПАЈА ПОПОВИЋ

ПАЈА ПОПОВИЋ 
(Иванда, 1851 – Нови Сад, 5. V 1876)

Најмлађи син поп Луке је последњи директни изданак велике глумачке 
породице. У једном писму258 које је Паја упутио Одбору Српског народног 
позоришта као седамнаестогодишњи ученик, сазнајемо неколико важних 
биографских података259, између осталог да је 1861. и 1862. играо као дете 
у позоришту у Карловцима и Новом Саду. Такође, својом молбом потврђује 
велику љубав према позоришту, не устручавајући се да, без икаквог искуства 
и уверен у свој таленат, дође на место Лугумерског: 

Славни Одборе!
Чувши да је место питомца г. Лазе Лугумерскога упражњено, узимам себи 

слободу славни одбор за исто молити. Име ми је Паво Поповић ученик 5га 
разреда, родио се у Иванди у Банату 1851. Слушам науке у Карловци.

... Мати моја удова попадија будући одвише сирота да ме покрај друге 
деце школовати може, управљам молбу Славном одбору, молећи дами при-
лику даде, да се на томе путу уметности бар изобразити могу. 

Остајем с високим поштовањем.
Паво Поповић, ученик 5ог разреда.
Одговор на његово писмо је остао непознат. 
После завршене препарандије у Делиграду, Паја је радио као учитељ. На-

пустивши посао, 1872. придружио се путујућем позоришту свога брата Лазе, 
да би по њеном расформирању следеће године, ступио у дружину Ђорђа 
Пелеша где је провео пуне две године. 

Запажен по таленту и сценској лепоти коју је носио, ангажован је у Срп-
ском народном позоришту у Новом Саду од октобра 1875. чиме постаје још 
један члан породице који је красио ову позорницу. И глас и стас упућива-
ли су га на то260 да игра љубавнике, и временом би, без сумње, постепено 
градио и развијао свој сценски израз ка драмским улогама. Због оскудних 
података, забележено је само неколико: Парис (Шекспир, „Ромео и Јулија“) и 
Рожер (А. Буржоа–Ф. Диманоар, „Црни доктор“).261 Међутим, његова тек запо-
чета каријера је прекинута грудобољом коју је добио још у Пелешевој дру-
жини, радећи у врло неповољним условима. У својој 25. години је одиграо 
последњу улогу – Жермона у комаду „Стари каплар“ А. д‘Енерија и Ф. Дима-
ноара 25. марта 1876. Како је Димитрије Ружић у својим „Мемоарима“ забеле-
жио: И Паја је био код нас, али се још као млад човек опасно разболео и после 
кратког боловања умро.262 Сахрањен је на Алмашком гробљу у Новом Саду.

VII

 258 Писмо је писано у Карловцима 1. X 1868. 
Збирка хемеротеке МПУС-а, инв. бр. 16217.

 259 Пошто се потписао као Паво, претпоста-
вља се да му је то било крштено име. 

 260 Позориште, бр. 1, 1878.

 261 Боривоје С. Стојковић, „Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2“, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2015, 278-279.

 262 Др Димитрије Кириловић, „Српско народ-
но позориште, поводом седамдесетого-
дишњице“, Сремски Карловци 1931, 79.
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1

ПОЗОРИШНА ДИНАСТИЈА ПОПОВИЋ

Ово је прича о Поповићима, породици с најдужом позоришном тра-
дицијом у Србији, градитељима уметничких вредности, истинским 

драгуљима историје српског позоришта кроз разне епохе. У време када је 
национални задатак Срба у Угарској био усредсређен на културни развој, 
очување језика, имена и народних обичаја, развој просветитељских устано-
ва, у време када је Лаза Костић позивао да се бојишта преруше у позоришта 
– у румунском делу Баната, у Иванди, почела је историја чувене позориш-
не династије. Истраживање њихових живота и сценских појава, уједно је 
историјски пут грађења српског позоришта – од путујућих дружина, пре-
ко оснивања Српског народног позоришта, потом београдског и скопског 
као и повременим ангажманима у Загребу и нишком „Синђелићу“. Поред 
љубави према позорници, они су се предано, са ентузијазмом, страшћу и 
родољубљем посвећивали позоришном животу, свесни свог историјског 
задатка – да својим духовним богатством оплемењују, просвећују и уздижу 
културну свест и тако исписују историју свог народа. Спадају у генерације 
уметничких пионира српске историје позоришта различитих уметничких 
достигнућа и сачуваних трагова, бројних талената, чудних судбина, преки-
нутих каријера. 

Породицу Поповић су у позоришном животу чиниле двадесет три лич-
ности: пет кћери (Катарина Поповић, Драгиња Поповић Ружић, Љубица 
Поповић Коларовић, Јелисавета Поповић Добриновић и Софија Поповић 
Максимовић Вујић); два сина (Лазар и Паја); шест зетова (Димитрије Ру-
жић, Пера Добриновић, Димитрије Коларовић и Аксентије Максимовић; 
један по унуци – Михаило Марковић и праунуци – Риста Спиридоновић); 
једна снаја (Марија Пецко Аделсхајм Поповић); седам унучади (Емилија 
Поповић, Зорка Тодосић, Милка Марковић, Лука Поповић, Милутин Попо-
вић, Зорка Поповић Премовић и Даница Поповићева) и двоје праунука 
(Љубица Теодосијевић и Димитрије Марковић). Изложба прати животе и 
позоришно дело лозе Поповића кроз седам целина, по једну за свако од 
седморо деце Луке Поповића и њихових потомака. Због овакве поделе која 
је за читаоца најпрегледнија, целине се међусобно хронолошки преклапају. 
Ишли смо на представе са осећајима какве данашњи нараштај ни замисли-
ти не може. Врло сам мало рекао ако кажем, да смо ишли у Позориште као 
на свету литургију. Били смо уверени да је наше Позориште најјачи фактор 
буђења и одржања народне свести. (...) Ти осећаји су упливисали на наше 
добротворе, да су се и у својим последњим часовима сетили нашег Мезим-
чета.1 Градили су темеље српског позоришта током скоро једног века до 
силаска најмлађег потомка са животне сцене 1949. 

 1 Из писма г. Јоце Вујића, велепоседника из 
Сенте упућено г. Кириловићу 2. маја 1931. 
у: Др Димитрије Кириловић, „Српско на-
родно позориште, поводом седамдесето-
годишњице“, Сремски Карловци 1931, 77.
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